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João Café Filho - 20, 21. 23, 24, 32,

34, 7D, SO, 81. 82, 101, 11.1, 151, 184,
223, 23f.1, 2·10, 243, 252, 254, 263, 264,
265, 270, 337.

José Bon1fr.l.clo TAlíniotc de Andrada -
63, 58, 66, 112, 115, 127, 141., lS3, 11)9,
274. ~n, 3·10. .

J{) ..~l: Ct',nillc.lo Pcrrn:t - Z4, lG1, 168.
José C:.lt'lOB (10 Ata1Jba Nogueira

H2, liS, lti1. 1M, 187, 270.
Jr.HiI: da. Co~ta Pórt(J - 7G, .77, 78. 79,

Si). "
I .-

.Jo~é de,' Carvalho I..eomH - 116, 117,
11.8,;1.53, 17·t, 3li1.

J 03(: El1uardo Prado Kc1!y - 22, :!4.
2!l" ,31, 38, 3!J. (;1, 62, 66, 70,
71, ~7, !)8, 103. 104, 11:J, 114, 116,

118,120,13/1, 143, 164, 17:i, 175, 1'1,
~13; 281, 31!), 31)0, 363. 366, 369.

":Tosé Ferreira de Sousa - 21, 28, 42,
43, CC, 123, 124, 131, 132, 134, 15';,

157, 1G~, l/jO, 161, 165, 168, 176, 210,
288, ,291, 2n, 2l)6.

José ~onte:s nomcro - 144, 165, 166,
167/172, 191, 333 •

.1oBéJ'andu! Carneiro - 2Z1, 222.

.ros~ ,1''''111 BC7.<:rra do Melo - 220.
I

J'o:J(: Maria Crhiplm - 182, 2!)8.
J'o~t: MonteIro de Cl\1Jlro. - C5. C6, 68,

97. .

José Monteiro Sonre" Fllbo - Zl, 28,
43,. 60, 73, un, 170,193, :011, 243.

Z47. 2.62, :Ha.
Josl: Munhoz de Melo - 3GO.
José Se,gnda:'l Vlano. - 20, lO!), 195, aos,

3.13. .

JuracL Monlcncgro Mll.ga.lhã~G - 28.
32,' 33r 67, 70, 71, 12, 73, 74, 121. .

Jurandlr do Castro Plrc~ F~rrelrB. 
43. 122, 15.3, 154, 164. 184, 189, 275,
'3~Z, 364.

Juscelino I~ubltschek \to 011ve1ra - 65.. '

.1,

Lauro Sodrê LOPc15 - 244.
Lino Rodrlgucfl 'Machado - 53, 65 r 67,

. ,68, 71,.78, 79, 95, 96, 118, 122,
,140,141, 14.3, 183, 219, 222, 223, 246,

• , 2tll,265, 269, 30S.



XIII

I"utl:l Cnrl.Ofl PrcstcH - 27, :'\0, 34, 182,
1901 301, 318, 3G!), 378.

Luta dc Mcdeiro8 'Neto - li1, 8~, 108,
110, 281, 312, :113, 316.

Lutl:l de Tolcdo Plzo. Sobrinho 311,
2-18,

I,Juf8 MnLon Pratcli -- 147.
LUfli Viana 11"Hho - :}1), 71, 20S, 3·t~.

M'

:Manuel 13cnrclo Fontc:nelc - 20.
Manuel do Nn..'lclmcnto Forno.ntlcli T{!,~

,,"ora. - 101, 15, 16, lj2, 71, 210, 212.
],'14l'jo Calclc:lrl~ Bra.nt.- 116, 27G.
M4rl0 l\IasllS'llo - 1~3, te3.
:'laurfclo Grabol.o - ~S, 182, 183, 3H),

:365, 371.
Mmon Ca.lrcli de Dt,!to - 24. 31, fiO,

104, -182, 183, 301) 308 J :::::G .. :;'1~t :;G5 ,1

MB ton SoarC/:l Cnml'os - 20!l.

Nf.:rcu de Oliveira Unmots - 22, '2~, 27,
32. ::3. 72, SO, 103, 10·1. lOS, 111, 17~.

IH, 21ü, 237, :Hi7, ~77.

N<:Htor Duarte - 3:3, GG, 113, lHi, 116•
. 117, 118, 127, 163, 16·1.

Noraldlno LIma. - 18·1.

o
Odilon da. Silva Soares -'- 281.
OHnto Fonseca Fllho - 173.
Osmnr de Arao.jo ACll.11no - 12, 13, 117,

118, 221.
Osvalclo Pa.checo da Sllva - !lO, 148,'

14~, 240,241. Z'ÍG, 253, 25S, 257, 2SS,
25!l, 262, 263, 2G7", 269.

Olãvl0 Mangnbc.:lrn. - 20, 21, ll2, 322,
316.

p

Paulo d~ SllvlJ. FCl'nandcfl - 1GO, 16·1.
Paulo PCS30a. Guerra - 340, 342.
Paulo ~nra.:Hlto F&rrcll'lI. I..OllClj - H,

15, lG, 17, 22, 27, :W, 30, tiZ,
GO. 70, 73, 70, 80, 31, 82, 114-.

11», 11u, 118, 1za, 1~7, 1::3. 138, .141,
142, lH, 14fi, 1ÚO, 201, 206, 210, 2üO,
271, Z01, :lO li, 3G 1.

P(:dro Leão FCrnrLnllctJ Vl,1rgul'a - 404.
PUnia narreto - 12, 78. "112, 113, 115,

llG. 117, 118, 110, 120, 121, 12~, '124,
12!j~ 120, 127, 128, un. 'l~O, 131, 133,
134, 1-14, lGl, 1(;3, 172, 173, 17·1, 17G,
181, 27,1, 28·1, 28ú, 287.

n..
nobcrto Glafific:r, 31;1.

nom~u do Cn.rt'lDOM VCI"gal - 1~3, lH.
163, 1G·l, 273, 304, 3·1~.

11ul d.i. CI'U7. Ah'nelda - fi, &8, G~, 70, n,
!l2, n, !H, nó, DG, 13\), 2:H), 242, 243,
2Lil, 252, 2G4, 2G!l, 201, 377.

'S

Samuol Vital Duarte - 11, 12, 13.
SUvl0 EMtos.T.a.varCli - 200. :04,30ií.

V

Valíredo GUI"S'cl - 107, lOS, 258, 267,
20!).

VcrS'nlnud Vanderl<:l - 17, 41.
Vicente da Mota. Neto - 70, 77.
Vltorlno de BrIto Frcll'c- 12, .65, eG,

G9, 71, 79, 91, 93, 98, 109, 114, 132.
1-10, 1-12, 219, 220, 222.





LISTA NOMXNAl- 'DOS CONSTITUI~TES, E1U 2::-DE An~lL D~ lIMO

REPRESENTAÇÃO POR PARTIDOS E POR ESTADOS

PARTIDO SOClAL DEMOCRÁ.TICO

ACRE

Castelo Branco.
Hugo Cax-neiro.

AMAZONAS

Alvt:u'o Mala.
V:l.lc1emar Pec1ro~ul;.

Leopoldo Per~z.

P<m:Hrn. da 511va.
Co~mc Fex:reirn..

PARA

.Magalhiles Barat~.

Altal"o Adol!o.
Duarte de Oliveira.
Lamelra BUtencourt.
Carlos NogueIra.
N<:lson Parlj6s.
J'oito .'Botelho.
Moura Carvalho.

XARANlUO

Clodomir Cardoso.
Pereira ,.Hlnlor.
CreporJ Franco.
Vitorino Freire.
Od11on Soares.
Luis Carvalho.
.Toaé Neivo..
Afonso Mato3.

PIAU%

Rlinault Leite.
Areia Leão.
SJl;:ctredo Pacheco.

CEA~Á

, Mor~lra da Rocha.
Frota Gentil.
Almeida Monte.
Oavaldo Studart.
Ra.ul Barbosa.

lUO CltANDE DO NORTE

Georgino Avcl1no.
Dcocl~cio Duarte.
J"osé VareI.".
VaHrccío Gurgel.
Moto. Neto.

PARAíBA

Ja.ndu! CarneIro.
Samucl Duarte.
José JofUl.

PERNAMBUCO

l'ovn.ls Filho.
Etclvino Lln3.

. Agarnemnon MaS'alhãc~.

.rJ.rba.~:\b.r:tnhfto.

Gerc.. lno POrit<:5.
Oscar Ca:·nelro.
Osvaldo Lima.
costa. Pôr lo.
Ulisses Lins.
Fcrr{:lra Lima.
B~rbo::la Llma..
PC3Süll. Guerra.

ALAGOAS

Teixeira de Va::sconcclos.
G61s :M:ontt::lro•
SUvust.rc Pérlclcs.
Meüclro::l Neto.
.Ln.uro Montcncgro.
J'05~ Maria.
Afot~50 de Carvalho.

SERGIPE

Leite Neto.
Graccho Ca.rdo5o.

BAHIA

Pinto Aleixo.
Lauro de Freitas..



AloIsio de Castro.
Régia Pacheco.
Negreiros Ii'alcão•

. Vieira c1e Melo.
Altamlrnndo Requllio.
Euná.plo de QLlelrOfl.
Fr61a da Mota.
Luis Barreto,

ESP!RI'J:'O SANTO

Atf110 VlvaQ.ua.
I-Ienrlquc de Novais.

.Ar! Viana.
Carlos Llndembcrg.
Eurico Sales.
Vieira de Resende.
Alvaro Castelo.
Asdrtlbal Soares.

DISTRITO FEDERAL

Jonas Correia.
José Romaro.

lltO DE JANEIRO

Pereira Pinto.
Aliredo Neves.
Amaral Peixoto.
Eduardo Duvivler.
Cllrlos Pinto.
Paulo Fernandes.
Gettll10 Moura..
Heitor Co11et.
Bastos Tavares.
Ac!trcl0 TOrre::!.
Brígldo Tinoco.
'Miguel Couto.·

l\UNAS GERAIS

Levlndo Coelho.
~relo Vinna.
ncn~d1to Vn.ladaro:J.
JusceUno Kubltschelc.
Rodrigues Seabra..
Pedro Dutra.
.Bla~·Fortes.

. Duque do :Mesquita.
Israel Pinheiro.
João lIenrlque.
Cristiano Machado.
Wel1lngton Brandão.
Joaquim LlbCLnlo.
José Alkml11.
Augusto Viegas.
Gustavo Capancma.

-XVI-

Rodrigues Pereira.
Celso Machado.
Ol1nto Fonseca.
Lalr TQstes.
Mflton Prt\tes.
Al!'redo Sá..

SÃO PAULO

Clrllo J11nlor.
Gotredo Teles.
NOveU J'ílnlor.
Antônio Fel1clano.
CCisar Costa.
Martins Filho.

~ Costa Neto.
Jose Armando.
HorácIo Later.
Lopes Ferraz.
Atallba Nogueira•.
João Abdala.
Saml,al0 Vldal,
Alves Palma..
Honlirl0 Monteiro.
snvIo de Ca.mpos (não ho.v1a pres

tado compromisso).

GOXAZ

Pedro LudoYlcu.
Dario Cardoso.
Dlúgenc:~ Ma~alhilc$.

. Jouo D'Abreu.
Calado Oodúi.
Galeno Parllnhos.
Oul1hermc Xavier.

,MATO OROSSO

Ponca de ArrudD..
Argcmlro Flalho.
Martiniano Aro.(íjo.

PARANA

Flá.vlo Gulm:l.rão~.

RolJerto Glnsser.
F~rnando Flores.
Munhoz de Melo•
Lauro Lopes•
João Agu lar.
Aramb Atàlde.
Goml Jtlnlor.

SANTA CATARINA

Ncrcu namos.
Ivo D'Aqulno.



- XVII-

Adcrbal Silva.
Altamiro Gulmarllca.
OtacHio Costa.
Orlando Bratlll.
l.:toberto Qrossembachcr.
Rog(;rl0 VIeira.
Han:;l Jordan.

RIO GRANDE DO SUL

Gct1íl1o Vargas (nrto havia prestado
comprom1::150).

ErncBto Dornclcs.
Gaston Englcrt.
Adroaldo Mesquita da CO.5ta,
Brochado da Rocha.·
EIVl Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Darnaso Rocha.
:Daniel Farnco.
Batista Luzardo.
Anteró Leivas.
:M::l.nucl Duarte.
Sousa Costa.
Bittcncourt Azambuja.
Gl1cérl0 Alves.
Nlcola.u VcrS'uciro.
:Mércio TeIxeira.
Pedro Vergara.
lierótllo Azambuja.

UNIÃO DE1UOCRÁ'l'lCA NACXOl':AL

AMAZONAS

Severlano Nunes..

PARA

Agostinho :Monteiro.
Epnogo Campos.

MARANI:I,,'\.O

Alarico Pacheco.
An tenor Bog(Ha.

PIAUt

Esrnaragdo de Freitas.
MatJas OHmpJo.
José CândIdo.
AntOnIo CorreIa.
Adclmar :Rocha.
Coelho Rodrigues.

CEARÁ

PUnio Pompeu.
Fernandes Távora.
Pa.ulo Sarasate.

Gentil Darrclra.
Bani Carvalho.
Egbcrto Rodrigues.
Fornn.nüo Tele::!.
JOBC: do Borba.
Leão Sampaio.
Alencar ArarInc.
Edgar de Arruda.

RIO GRANDE DO NORTE

Ferr(;jra. de Sou.5a.
JOl:lé Augu.sto.
AluísIo Alves.

PARAíBA

Adalberto Ribeiro.
Vergnlaud Vandcrlel.
Argcmlro de FIgueIredo.
João AgripIno.
Jorlo 'ÚrBulo.
PlfnJo Lemos.
Ernáni SatlrO.
·Fernando Nóbrega.

. Osmar Aqulno.

PERNAMBUCO

Urna Cavalcanti.
Alde Samprt.Io.
João Clcotas.
a lIberto Freire.

ALAGOAS

Freitas Cavalcanti.
Mário Gome::!.
Rui Palmeira.

SEnarp.E

Váltcr Franco.
Leandro lt-rnclel. .
lIerJbaldo Vieira.

BAHIA

Alo1sio de Carvalho.
Juracf Magalhfi.cs.
Otávio :Mangabeira.
Manuel Novall3.
Lu18 Viana.
Clemente, Marla.nl.
Da.ntas Júnior.
Rafael Clncurá..
Nestor Duarte.
Allomar Baleeiro.
Joãó Men<lc::l.
AlberIco Fr~ga.

Rui Santos.



ESP!nI'rO SANTO

Lutl:J Ch\ud10.

DISTRI'l'O r·'EDERAL

Hamilton Nogueira.
Hermes Lima.
EucUdcfl FigueIredo.
oTl,lrandlr 1'11'(:8,

;:.10 DE JAl'EIRO "

Prado Kclly.
Romao J'mfor.
José Lcomil.
Soarc~ FUho.

l\11XAS GSRA1S

Montc1ro de Castro.
JO:5<: BonIC.-..c1o.
Mõl.galbucli Pin to.
Gll.b.rlcl PaHsos.
Mílton CAmpo::!.
Lopes Can~aclo.

Licurgo L~ite.

SÃO PAULO

:MfJ,rlo Mn.!'ingZío ~

Pa.ulo N05uefra.
Romeu Lourcnr;fLo.

·l!línl0 Ba.rreto.
Tolcdo Phm.
AureJIano Leitc.

GOIAZ

DomlnSOH Vclal':lco.
Jllles Machado.

MATO GH.OSSO

Ve5pa:dano Martln~.

João Vllasboa::l~

Dolor de Andrade.
AgI"lcola de Ba.rro::!,

PARANÁ

Erasto Gaerlncr.

SANTA CATARINA

Tll;t'arC/:l D'Amaral.
Tomá.s Fon tcs.

RIO GRANDE DO SUL

Flores da Cunha.
OsórIo Tuiuti.

- XVIII-

PA.RTIDO Tn.A.nAI~RISTA.

DR.30.SIr...lClIlQ

AMAZONAS

Leopoldo N'CVO:i.

BAHIA
Luís J~aS'Q.

DISTRITO FEDERAL

Ru! Almclrla•.
Benjamin Farah.
Vargns Noto.
Gurgcl do Amaral.
Sega.dn.s VSann..
:Bcn feio Fon tcnelc.
Bacta Neves.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

ruo Dl;; JANEIRO

Abolardo Mnta.

MINAS GERAIS

l"cri SantcHI.
EZ<:CIUf~l Mundes.

SÃO PAULO

Al'.lxandre Marcondes Filho (não
IlCLvJa prcstad,o compromIIiHo).

GetúlIo VargaH (em vIrtude de de
ci:i:'io do T.S.E., perdCllo mandato
~enatOl'la.l)•.

Hu[;'o BOl'ghi.
Guaracl SlJvC'!lra.
Pcdrol:lo ~Onlor.

Romeu Flori.
Berto Condé.
Euséblo Rocha.

I

PARANÁ.

~telo Braga.

RIO GRANDE no SUL

Artur Fi::ichcr.

PARTIDO COlnlNI5TA. DO nu.A.SIL

l\ PERNAMBUCO

arel5~t'Jo Bezerra.
Agostinho OllveIra.
Alc~do CouUnho.

BAHIA

Carlos -MarJghela.



DISTRI'.rO FEDERAL

Ca.rlos. PrCHt(Jl'I.
:João Ama~onfl,s.

Mnurfclo Orabol.!:l.
Batllita Noto.

RIO DE J,I'\NEIRO

Clnul.11no Silva..
.Alcldclj Sabcnca.

SAO PA1,;LO

J oHé Cr1splm.
OS"'aldo Pacheco.
J'orge AmacIo.
CalreH de BrIto.

- XIX-

PARANA

Mu nhoz da Rochll..

PARTIDO POIJlULAR SINDICAJ.,lS'l'A

PARÁ

Deodoro Mendon~a•

CEARA

Olavo Ollveira.
StC:nlo Gomes.
João Adeodato.

nro GRANDE DO SUL

. Trlfino Correia (l:lubstitul O l)epu
tado Abf1lo FcrnandeH, que está.
em g-Ozo. de licença).

~..UtTIDO REPUBI.ICANO

MAl1.ANHÁO

Lino l\'!achatlo.

'PERNAMBUCO

SERGIPE

DUfva,l Cruz.
Ama.ndo Fonte~.

MINAS GETIAIS

Ja.c! FigueiredO.
Daniel do Carvalho.
Bernardes Filho.
MArio Brant.
Felipe Ba.lb1.
Artur Bernnrdes.

SAO PAULO

AUino Arantes.

BAHIA

Tc6du10 Albuquerque•.

PAn'rIDO DEMOCRATA CnISTÁO

PERNAMBUCO

Arruda. Câmara.

S.'\.O PAULO

Manuel Vitor.

I'ARTlDO ltEPUBLtCANO
~ROGn.ESSISTA

nIO GRANDE DO NORTE

Café Pilho.

SÃO PAULO

Campos Verga1.

PAUTIDO LIDERTÁDOR

nIO GRANDE DO SUL

Raul Pila.



Comissão ·da Constituição

PRESIDENTE

DI'. Nercu de OliveIra Ramos.

vrcn:-PRESIDENTE

Dr. Jos~ Eduardo Prado 1(011)".

RELATon GERAr..

DI'. Carlos Clr110 J(ínlc.·r.

REPRESE~TANTES DOS PARTIDOS

r"rtldo Soelal nemocJ'{d'co:

Agamcmnon· Sêrglo de Qoo.61 Ma.-
ga2hães•.

JO:-l<: Carlos de Atallba NogueIra.
Ivo D'Aqulno Fonseca.
Clodomir Cardoso.
Eduardo Duv1vler.
Adroaldo Mesqu!ta da COHta.
Carlos C1rilo J(íntor.
Sl.lvestre Pérlcles de 061.5 Monteiro.
Benedito COHta. Neto.
Joaquim Magalhílcs Cardoso Barata..
Gustavo Capanema..
Artur de Sou::sa Co.sta.
Attllo VlvaClua~

. Benedito Valadares Ribelro.
Valdcrna.c- l'cdrosa.
Ma.urtclo Graccho Cardoso.
AcOrclo Francl5co TOrres.
FlAvio Gu.1mariles.
Nereu de Oliveira Ramos.

11'....140 DeDl(Jcrâtlca NQcloAal:

Mârlo :Ma.sagito.
.A.llomar de Andrade Baleeiro.
José Ferreira de Sousa.

Mtlton Soar06 Campos.

Ar,r;emlro de FlguoJrcdo.
r~dgar de Cavalcant1 Arruda.

:Hormes Lima.
.Tol'Jé Antônio Flore5 da Cunha.
Jo~é Edua.rdo Prado Kolly.

:r08é Monteiro Soares Fl1ho.

Pa.ulo 13tu:ta. Neves.
Cua.racl Silveira.

f'nJ:'tldo CODIUnlNtn elo Dl'm,lI:

:M:f1tonCalres Brito.

~nl'tldo ltelJ6bUcp.DO:

Artur da Silva Dernardes.

PnJ:'tldo J..lbeJ:'tndor:

Raul PUa.

PI1l"tldo Democrático Cdfltll0:

Padre AlfredQ Arruda Câmara.

PI11'(1clo JteplllJllcnno Pl'ogre••'.-t_.
J"ollo Café Filho.

..-artldo PopulAr SlndlcnU"tna

Doodoro do Mendonc;:a..





Mesa da Assembléia

PRESIDENTE

'Fernando de Melo Viana.

1.° VICE~Pn.ESIDENTE

Otávio Mangabeira.

2.° VICm·PRESIDEN'TE
l3crto Cond6

1.° SECRETARIO
.Georglno Avel1no.

2.0 SECRETARIO
Lauro Sodré Lopes.

3.0 SECItETARIO
Lauro .Bc~erra Mon tcncgro.

4.0 SECRETÁiuo
Rui da Cruz Almeida.

SUPLENTES

1.° Hugo Ribeiro Carneiro.
Z.o Carlos MarJghela •





· SESSÕES 'PLENÁRIAS





11.1' Sessão, em 19 éc Fe~;e:reiro cie 1946
•

Presidência dos Srs. Melo "Vlana, ProsieZc77 t~ e O"tévlo lvIa'MIalJctT4,
1.0 Vice~Prcsicle71.te

As 14 horas e 15 mlnUJt.oG com';Xl.rc..
iCem os 5enho.res': .

Pa.rtido Soctal Democrátu:o

Acre:
Hugo Carneiro.

Amazonas:

Alvaro Maia e Valdemar Pcdrosa.

Pará:

Alva.ro Adolfo, Lamelra Blttencourt,
Carlo$ Nogueira, Nelson Parljós e João
Botelho.

Maranhão:

Crepor! Franco.

Pfau1:

Sigefredo Pacheco.

Oeará: .

MoreIra da.. Rocha, Frota. Gentil,
Almeida Monte e Ra.~ Barbosa.

Rio Grande do N<lrte:

Georgino A'/cllno, Deocléclo Duarte,
Jo.sé Varela., Valfredo GurgeI e Mota
Neto.

Paraíba.:

Jandui CarneIro, Samucl Duarte e
José Jofill.

Pernambuco:

Agamemnon Magalhães, Gerelno
Malagueta de Pontes, .Costa. POrto,,

Ullsscs Lins de Albuquerque c PessOtlo
Gucrr~.

Alagoas:

.. SIlvestre Pénclcs, Medeiros Neto,
Lauro Montcncgro, José Maria. de Me..
lo, . Farias Júnior e Manso de Car..
va.lho.

Sergipe:

:Leite Neto.

Bahia:

Regis Pacheco.

Espírito Santo:

Henrique de Novais, AriVi2.na., Eu..
n;o Sales c Vieira de Resende.

Distrr1'tJo Federal:

Jonas Correia.
.

Rlo de Jandro:

Alfredo Neves, Carlos Pinto, Heitor
Collet, AcúrcIo Tõrres e Miguel.Couto.

Minas Gerais:

Melo Viana, ;aias Fortes, João Hen
rique, Joaquim Libânio, Augusto V1e
gas e Milton Prates.

SEio Pa.ulo:

Gofredo Teles, Novell J'fin1or, João
Gomes Martins Fllho, José Armando,
I-Iorácio Lafer . c Atallba. Nogueira.

Goiás:

Magalhães Silveira, João d'Abreu e
Gnleno .Paranl1os..



~4-

..

,

Ma.to GrossOo:
Arnlda :F1alho e Mart1n1ano de

Araújo.

Paraná:
Fernando Flores, Munhoz de Melo,

AramJs Ataide e Gomi Júnior.

I Santa Ca.tarina.:
"Ivo d'AqUino, Otacfiio Costa, or

lando Brasil c Rogério VieIra.

R10 Graooe do SUl:
Adroaldo' Mesquita, E1ói Rocha, Da

maso' Racha, Daniel Fara.co, Batista.
Luza.rdo, Antero Lelvas, Sousa. COsta,
Nicolau Versuelro e Luis Mé:r:cio Tel..
:xclra.

União Democrática. Nc:-.-:lonal.
Amazonas:

Manuel5everiano e EpUogo Cam
pos.

Maranhão:
ADtenor Bogéa.

Piam:
Matlas Olímpio,. José CândidoFer

raz, Antônio Correia e Be:véel0 Coe
lho Rodrlgues.

Cc,aTá:

PUnio PompelJ, Fernandes, Távora.
Paulo Sarasate, Egberto Rodrigues,
Fernandes Teles e 'José de Borba.

. Rto Grande do None:
Aluísio Alves.
. Para1ba:

Adalberto Ribeiro e j Ernàni Sátiro.

Alagoa.s:
.:Mário Gomes•.

Scrg1pe:
Dantas Vieira.

Bahia:
Juraci Magalhães. otávio Manga;"

beIra., Manuel Novais, Dantas JúnIor,
Rafael Cicurá e Allomar Baleeiro.

Espf:rltoSanto:
Lu1s Clá,ud1o.

D1~ltrLto Fod'ers.l:
Hamilton Nogueira, Hermes Lima,

Euclldes de Figueiredo e Jurand1r 1'1..
res.

Rio de Janeiro:
Ji»ra.do Kelly, Romão JtI.n1or e' José

Leom1l.

Minas Gerais:
Monteiro de Castro, José Bonitá..

elo, GabrIel :Passos e Mfiton Campos.
Sâo 'Paulo:

Mário Masagão, Plínio Barreto, To
Ieda Plza e Aureliano Leite.

Goiás:
Domingos Velasco. .

. .M~tO O:rosso:
Vespasfano Martins e ,Agrlcol3, de

Barros.
Paraná.:

Erasto Gacrtner e Munhoz da 'Ro
cha.

Santa Catarina:
Tavares d'Amaral e Tomás Fontes.

Rio Grancle do Sul:
Frores .. da. ,Cunha..

PartIdo Trabalh1Sta Brasileiro:
DltzJtrl to Fed-eral:

Benicio Fontenele, Baeta. Neves.
AntOnio José da SUva e Barreto.
Pinto.

São Paulo:
Guaraci Silveira, Romeu Flori, Ber

to Condé e Euzébl0 Rocha Filho•
J?araná:

Melo ;Braga.

PartúUJ Comunista do ST'@ÍI
P.ernambueo:

Gregório Bezerra, .Agostinho OU
velra ,e Alcedo Coutinho.

Bahia:
• Caxlos Marlghéla..

P1iStl'Lto Federal:
Carlos Prestes,' Maurício Grabo!se

BatlstaNeto.
Rio '"de Janeiro:

Claudlno Sllva e Alcides 5abcnça.
São Paula:

José Crlsp1m, Jorge Amado e Cal..
res de Brito.

Rto Grande do 5111:
AbWo Fernandes.
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Partido Republtcamo

. Pernambuco:
Sousa Leão.

SCrgLpe:
Leandro Maciel c Amando Fontes.

Minas Gerais:
Jacl de Figueiredo, :Bernardes FI..

lho, Mário Brant, Felipe Balbl c Ar
tur Bernardes.

pc:rttüo Democrata Cristúo

Pernambu'Co:
Arruda. Câmara.

Partido RepubUcano Progressista.

Rio Grande do Norte:
Café Filho.

ParHdoLib~

Rio Grande do Sul:
Raul Pila.

o SR. PRESIDENTE - Acham~se

nrcscntes 160 Srs. Constituintes, de
êlaro aberta a sessão.

Passa-se à. leitura da ata. da sessão
anterior.

O SR. LAURO MON'I'ENEG&O
(servindo de 2.° Secretário)' procede à.
leitura ela. ata da 9.lJ, sessüo.

O SFt. PRESIDENTE - Em discus
são a ata.

O SR. ERNANI SATIRO (sü'bre a
atal - Sr. _Presidente, pedi a p~la

vro. para, falando sóbre a ata. requcr~r
a Vossa ExcelêncIa. providência que
multa virá facilitar as nossas ativIda
des nesta Casa.

Existe sObre a mesa um livro de ins
crição dos Sr5. Constituintes que pre
tendam ocupar :J. tribuna. Como se vê,
êsselivro é parte integrante de nossos
trab:llhos. No entanto, o transunto
das sessões dá Assembléia' não tem
mencionado as inscrições realizadas.

V. Ex., Sr. Presidente. lndepcndente
de consulta à Casa, poderá, como de
liber:l.ção da própria Mesa, mandar
constar ela ata publicada a lista das
inscrições feitas para. o dia seguinte,
a fim de que, de ora em diante, seja
obedec1da rigorosamente a ordem das

mesmas inscriçõcs. Muitas vêzes, um
de nós pede a palavra, antecipando-se
aos qUe já estavam 1nocrttos, por des
conhecer, realmente, a. existência. de
taIs inscrições.

Destarte, formulando a V. Ex. o
presente apóIo, peço, ao mesmo tem
po, que, obedecido desde já o critério
proposto, seja~me concedida. ao pala
vra, na llora do expediente, poIs es
tou inscrito há três dias e tenho as
sunto relevante Elo trntar perante OIS
Sra. Constituintes. (Muito bem.)

O SR. JOSE' VARELA <Sóbre a
ata.) . - ST. Presidente, como eu ti...
vessc chegado ontem à Casa após a.
leItura da ata, só agora. venho pedir
a reUflcnção de aparte que dei ao dis..
cursa do Uustrc Deput:Ldo mineiro,
51'• SacI de Firruciredo, no momento
em que S. Ex. se referia à. política de
Minas Gerais.

Disse eu:

"Não foI no meu Estado, mas no
Estado da Parniba, onde em todos
os cargos de Prefelto foram co10
cn,los uàeni5tas."

No "Diário do Poder Legislativo"
lê-s~, cntreto.nto, como continuação do 
aparte, o seguinte trecho que não 1:01
por mim proferido. mas, sim. por um
llustrc represcntantt:; da bancada pa
Io.lbnna:

"Porque o P.S.D. se negou a
colaborar, começaram despresti
giando e atacando o interventor,
membro do. Just,iça.EstaduaP'.

Solicito. pois a- V. Ex.11 seja feita a.
devido.- retificação no. ata.. (Muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE - O nobre
orador será atendido.

O SR. ARTú"'R BERN.ARDES
(5óbre a ata) - Sr. Presidente. quan..
(10 ontem se dIscutiu, nesta Casa, o re
querimento de homenagem à memória.
du Embaixador Afrunio de Melo Fran
co. nâo pude participar de 5U:\ vota
ção por me achar momentâneamente
ausente do recinto.

Venho. porem. agora declarar. tarO'
dia, mas slncern.mentc, que o Partido
Republicano e eu próprio. nos assada
mos aos preitos aqui trlbutadosao
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grande filbo C1e Minas Gerais e emi
nente bras11eno. (Muito bem; muito
bem~)

O SR. ERA5TO GAERTNER (só
bre a ata) - Sr. Presidente na indi..
cação apresenta.do. conjuntamente
pela bancada da União Democrá.tica
Nacional c pelo Partido Repl.tblico.
no, vl meu' nome incluído entre os
signatários pertencentes ao Partido
Republicano.

Os' dois partidos combatcrn-m alia
dos ombro a ombro 110. última campa
nba eleitoral c, além disso, sintonizam
perfeitamente nesta Assembléia, tanto
do ponto de vista doutrinário como
do ponto de lista jurídico.

Eu me' sentiria, portanto, perfeita
mente honrado em figurar nas f1...
leiras do Partido Rcpubl1cal10, da
mesma foram' que me orgulho üe
formar na União Democrática. Na
cional..

Nestas condições, pediria a V.Ex. a
devicb. l'etffJcaçâo, de modo q1.W meu
Dome conste entre os signatários per
tencentes ao meu Partido.

O SR. PRESIDENTE - Será feita
a retificação sollcItada. ,

Continua em àiXttssiio a Ata.
O SR. PRESIDENTE -- Não ha

vendo mais quem q,u2ira usar da pa
lavra.; dou a ata por uprovada.

O . SR. LAUB.O MON'f.8NEGRO
(servznão àe 2.0 SCCtctário) procede à
leitura da ata da 10.lI. sessão.

O SR. RUIALl'roDA (sôbrc a ata)
- Sr, Pres1dente, a.presentei à Mesa
várias emenda.s ao projeto de Re
gimento Interno, t:mdo o.lguIIl:lS del:ls
saído truncadas na public::u;ão ,do
órgão ofielal, Pediria, por isso, a
V. Ex. m::mdn.ssc procede:: às neccs
sârl~~ cOl'rigcndao.

O SR. PRESIDENTZ - Informo no
ilustre Constituir.te que a Mesa já.
determinou .arepl~blicn.ção das cmcn":

. das em apl'êço. .

O SR. EGBERTO RODRIGUES
(sõ'brc a ata) - Sr, Prcside.ntc, na
segunda sessão dt~ ontem, a Co.~a

prestou justa homenagem 2.. :nem,6ria
do preclaro ceàrcnse Dr. 300.0 Tomé
Sabóia e Silva.

A· União Democrática Naclon:tl
.seção do Ceará -' não podia deixar
de mar:.·1festar públ1cil.mente sua so ...
lldariedr:.dc a csso. homenagem, o que
ora faz, por meu 1ntermédio.

Aos conceitos emitidos pelo ilustre
Deputado Sr. Moreira da Rocha, pau..
Ca,3 palavras tenho a acrescentar. Se..
nador da República, depois. de ter sido
Presidente do Estado, onde deIxou lar..
gos traços de sua administração, o
Sr. João Tomé Samóia e Silva, após
05 o.contccimento~ do: 19;~r), recolheu...
se à vida privada. A cnmpanlla de
redemocratizaçáo de nossa Pá.trIa, rc..
cebeu desde o início o seu apóio de..

. cldicto. Já <:m idade avançada, pre..
parava-se para regressa.r ao Ceará,
onde daria seu concur~oà causa da.
União Denl0crá.tica Nacional, que

, imortalizou, nos ':fn.stos da vida polf
tic:l nacional, o nome excelso do Bri-
gadeiro Eduardo Gomes. / ,

E' o sentido da nossa soUd!lrlcdade
que peço fique consignada. em ata.
_{1J:1uftc> bem;.

O 'SR-, ·PàF.sIDEI~TE - v. Ex. será __
atendidQ. '

O SR. PRESIDENTE - Não hZ,
vendo mais quem queira usar da pa
lavra, dou a ata por aprovada.,

Nas puplicações das atas das sess6~s

de ontem, por engano, const~ram
. como tendo deixado de comparecer os
Srs. Constituintes José Când1do FeÃ'''
raz e Adroaldo Mesquita.

Passa-se à Leitura do e~edlcnte:

05&. HUGO CARNEIRO (sen:1.n..
do de 1,0 Sccre.tãrio) procede à. lelt'.l
ra do seguinte;

EXPEDIENTE

Tr~balhnaoresd~ construção ~lvll de
São Paulo reunidos em Asse:nbléio.
Geral no dia 11 de fevercuo de J.9·16
vem protestar respeitosa. ,mas encrg!
ctLmente contra atitude readOnarl~1. .e
fascista da .policia edclegacla reglotlal
do trabalho fechamento do ::lnd1cato
dos trabalhadores metalúrgicos ~ mz:.
terial elétrico de São Paulo c espanca
mento de trapalhadores da .vizi:t:.la.
Cidade de 'Santo André, pois em oom~

aemocracla solicitamos a !media.m
l'eabertura e cessar maus tratos a tra-
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. balhadores atenciosamente. - Pedro
T. NasC'tmento. - Inteirada.

Sindicatos Meta1úrglcos e Químicos
Santo André apelam pera.nte maio:es
representantes democracia nossa ter
ra contra atos tipicamente fascista
policia poHt1co. e FOrça 'Policial São
Paulo fazendo provocações c agres
'sões trabalhadores acl1.am~se greve
pac:!!ica Rodiaquímica.' Companhia
Plrelll :Mecânica Importadora estan..
do causando repulsa povo desta loca..
UcIade contra os mesmos. Aguarda
mos que verdadeiros representantes"
do povo brasileiro tomem medidas ur..
gentes. a respeito.

Vitor Gentil SavieUo, Presidente da
Metalúrgico Angelo H. Zago, P. I.
Qu1micos. - InteIrada.

Comunico V. Excla. breves dtas es
tar~i ai tomar parte trabalhos Ass~m"

bléla. Constituinte como Deputado
eleito pela União Democrática Naci')
nal Seção Paraíba. Sds. muito at~n

ciosas. -Fernando Nóbrega. - In..
teirada. I

Levamos conhecimento Vossêllcia.
texto telegrama enviado dignísslmo
Presidente da Repúpl!c,,-, pedinJo
apolo Cftmara: A Associação Profis
sional elas Emprêsas Cinematográfl..
cas de São Paulo vem respeitosamen
te presença Vossência sugerir proteçáo
filmes nac!onais - complementos e
longa metragcm - obrigando ~ distri
buição dos mesmos pelo sistema priori
dade crono16gi<:a censura. Sugere ~.ü\~

da estimulo garantias produção CO"t'l.~

plcmentos evitando concorréncta fil..
mes oficIais D. N.l.visto Vossênci~

ser contrário jornais propriedade ~'J

vêrno zonfcrme discurso nort~ pa~s.

. :Ricaído Castelo, Prc:sldcntc. - Inwl
rada.

Conselho Geral Operários S. A. M:J.:
vln maioria eleitores nunidos Slnc.li~

cato c1:lsse finalidade aumento S:l
lários' reclamam V. S. providênCias
urgentes sentido inflação carestia vid:l
n fim sustar fome maioria lar opernrl0
causando desespêro greve motivo sa
lários babdssimos. - Valdemar Fer
reira Ba.nõím. - Inteirada.

Estivadores do Salvador por in~er"

médIo seu presidente levam vosso co..
nhecimento ter enviado ao Excel~ll"

tiSslmo Sr. Presidente República. e

Ministro Trabalho e Comissão Mari..
nba Mercante, mem01'ial contendo
suas r.ao.is sentidas reivindicações 80"
l1cit:l.ndo também aumento salário em
fa<:c alto custo gêneros primeira l~e

ccssidade e~perllndo Vcssência e ~o

dos representantes classe trabalhista
lnterêsse prol classe estivadores S~)..
vador. Atenciosas saudações. - Jo.'i~

Jesus e Silva, Presidente Est1vador~s

Salvador. - Int~irada.

. Graças redemocratizac;ão sistema po
lítico nosso Brasil, podemos hoje 01"0"

testar públicamente contra Decreto
lei govêrno local anulou, 'autonomia
Divisão FIscalização Receita na prâti
co. dos costumeiros inventários que
caracterizam extinção mandatos 0',1"
torgados em benefício parentes pró"lA
mos. Como parcelas !}OVO represp.J1ta.
do essa augusta Assembléia, conn~;..

mos Carta Magna não demore extm-'
guir direito ainda concedido chefea
c"ccutivos Est:lduais legislar arbitrà
riamente em todo territ6rio nacional.·
Siuds. Cordiais. - Carlos Marqu.i;:S,
Presidente ASScci:lção Funclonár1v3
~iscnis ela Bahia. - Inteirada.

Conselho Regional do Trabalho :,e
cusa toma.r conhcclmerlto ,:oelvindl
caçõcs trabalhadores RocHa Quimica
de Santo André, ~nquanto não volta
r;m ao Trabalho. Tr:J.b:tlhadorcs &0
dIa não querem vcltarao trabo.ll'lo
motivo esto.~ em dissídio coletivo Jus
tiça há oIto meses sem solução. Slndl..
cato classe aguarda intcrvenc;rio de
VOSS:l Excelêncb contra fi, atitude
lsensato. Conselho Regional do Tra
balho. Pelo Sindicato dos trabalha..
dores Químicos de Santo André
Joaquim Rodrigues Correia., presi..
dente. - Inteil"ada.

Sr. Presidente - Tenho :lo honra de
comunicar a V.cssa Excelência que,
nesta da ta, tomei posse e ass~mi o
e:.:erefcio do cargo de Diretor da Im..
prens~ Nacional, para o qual fui no..
mea,do por Decreto de 5 do corrente
mês, do Excelenti~simo Scn110r Pre
.sidcnte de República.

AproveIto a oportunid=tde p~ra nprc
sentor a V<>ssa Exc"elência os pro tes
tas de minha alta estima e m~ls dls..
tInta consideração. - Franc1sco de
PaulaAc1~iZles, DIretor. -' Intelrads,.
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Exmos. Srs. Presidente e mais Mem
bros do Congl'esso Na<:ional Consti...
tuinte - O çentro Operário de Cuiabá,
Associação Civil' legalmente or~anlza

da, com sede própria à rua BarM de
Melgaço n.O 44, em Cuiabá, Capital do
Estado de Mato Grosso, represéntnda
pelo seu Presidente abaixo asslmido,
vem, mui respeitosamente, perante
VV. EEx., no elevado propósIto de pro
pugnar pelos interêsses e direitos do
p:::'oletariado, de acOrdo com ::J.S suas
finalidades, apresentar a seguinte re
presentação:

Datando de 15 de novembro de 1889,
o domínio da Re-públlca em o nosso
amado Brasil, com o império dI,) re
gime tedcrf~tlvo, com Parkunento,
passou esta, por uma. transformação

Em outubro de' J,930, mantcntlo o re-
gime federativo, fortalecido com a
'unldade nacional em·· virtude da glo..
rio.:;a a.rrancada popula.r que libertou
o pais dos desmandoS do então Gover
no, que, subestimando o valor do opc
rnrlado, conspurcavam os seu.:) legi
timas e Inaliená.veis direitos, esqne
cidos de que a grandeza, a c:mstru-
ção e a rlque~a. da Pãtr1a se dcvc·m
ao operarIado. )

.Assim 1'01 que, embora num regime
que chamamos de demo::ró.tic:>, e que,
ná<.l podemos, jama.is, na esséI1Cl::l dl
zermos sinceramente· sem ofensa II
verdade, que houvéssemos gozado
nc.s::;es 57 anos de RepúbUc~, de um
regime genuinamente democrátIco.

E isto porque, durante êssc lonG'o
k.pso, não assistimos, pelo meno:; dêstc
Estado de M::lto G:'0550, ã ascensão àe
um só representante pertencente às
classes trabalhistas, no Congresso Na
cional, a não ser os dois deputa.:1os
classistas Representantes dos Empre
g~dos e das Profissões Liber:lis, em·
ju!ho de 1936, completando a organi
zação da Assembléia Lcgls1utiva E::ita
dual, cuja sIgnificação alentou a nossa
vida política de povo constituclonal~

mente organizado com a reentra.da do
BrasIl no regime da Lei, graças à Re
volução de 1930, que assim !llostrou
<csposta a observar os preceito.:) da le
gítima Democracia, de acOrdo com a
sua definição assim expressa: /

.cSoberanla popular. Govêrno do
povo. Influência do povo na governa-

çã.o pública. Cla~se socIal que ccm.pre- ,
ende o operarIado e no população in-
fima". '

Con~t1tuindo o operarIado, a maior
parte do povo, como é salJklo, não se
e,~pUca, e muito men<lS se jl..lStiflca.
const1nue esta sem o direito de repre
sentação, ou postergada nos seus di-
reitos, como vem acontecendo, mor-,
mente hoje, que não se pode mais es
conder a grande influência dn classe
oJJrelra, na Economia. Política e So
elal do Brasil, de vez que, a Ordem
Econõmica e Social, constitui o cara.c
te!'lstlco predominante das modernas
Constituições.

Por essa razão é que o Centro Cpe-:
rário de Cuiabá, por"1ntermédlo do seu
nAandatár10. vem pleitear de VV. Ex
celências, que se propuseram a =cpre
sC'ntar os lnterêsse~do povo, que, nO .
(Jizcutirem a claboraçáo .da CunstituI
ção do BrasH, de conformidade com.
3. Lei Constltucknal n.o 13, de: 12 de
d~zembro de 194.5. se dignem IndlI~= na

--mesma que um tGrço pelo menos, das
repreSf!nt~ções federais de cadfl. Esta
do, nas su~s diversas zonas, saiam da'-"
classe operãrta, obrIg3.tôriamente, es
colhIdos pelas AssocIações CivIs, legal
mente organizadas, ou pelo~ Sindica-
tos, c que estas escolhas recaiam em
elementos pertencentes aos mesmos, c
não estranhos aos ínterêsses das cli1.s~

ses; cujos elementos integrarão, sem
qu~isqucis pretcr!ções, as chapas apre
scntadns pelos partidos contendores
que ni'io poderão ser registradas n03
tribunn.is competentes, sem as compro
·"ações das cumprimentos dessas ;~'r

malidndes, uma vez que não estam.~5

regidos por um regime Arlstocrât~co;

traçando assim a verdadeira estrumra
politicada Nação, evitando que ':\ltl
tinue sem ser i.::clutdas "nas repres1m
tações p~l'lamcntares os represent-an
tes do operariado. preterIdos pelo ore-,
1'erencialismo condenável e inexpli~á

vel d:is representações :lbsolutas das
classes burguesas, aristocrá.ticas e ca
pitalistas, que sufocam e esmagam to-
dos os seus direitos naturais, nns"""
ocasiões em que entram em dIscussões
interêsscs do Capital e do 'rrabalt.o.

51'S •. Constituintes, a lógica incii/a
que, negar n inclusão de Rcpresen-
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.tantcs do Trabalho.nas chapas de c,,"n..
didatos ao Parlamen to Nacional, é
fraudar a Democracl~, é matar suft:'
cada a voz do trabalhador, o constru
tor do capltal1 uma vez que, sem l'ra ,.
balho não haverá Capital. como 1"'5.0
poderá admiUr colheita sçm lavottl'iL.

Urge, pois, o exame do assunto, com
vista ao estatuído na ConstituiçfioPc

'deral ,de 1931, relativo ao caso em
aprêço; pOsto que, pleiteando os tra
balhadores um têrço das Representa-

r çõcs Parlamentares para 51 e as clns
ses ínfimas, conforme exnres;s;.ts dis
posições qa fórmula da legitima de
mocracia, núo faz mais que pugm:.r
pela efetivação dêsscs preceitos legais,
ero. proporcionalldade aliás, lnsigmn
cante, frente ao número dos compo
nentes dp.s classc:i trabalhistas, que.
a,lém de" constituir a maior parte ao
povo, como acima ficou ci1to, é no c:lõ:ls'"
se que promove ti. grandeza, a cons
trução c a riqueza ela Pátria., c Cl'1e
por isso não pode continuar sem re...
prcscntação como vêm entendendo 41.3
cl~ssesdos reacionários arlstor::i':ítico3
e burgueses, que cn3rm:sam ~..; 1'1l~iras

dos seus partidos com elementos t:-uba
lb1stas para tOl't:l.leccrcm e ludibria
rem 'o operariado usurpando os sc:.:s
direitos de rcprescnt:u;áo.

O têrço de rcprese11.taçcio pa.rlamen
tar pZeiteada. pelo!: trabal/1 a(~r,rcs é
um indicio veemente de que êstcs não
pretendem prepcndcmr sObre oU~ra

qualquer classe, m~s que já não pode
contfI1uc.r a SUpOl·t~:: ~s!:-a prc=!c::'1 info
elas classes al'istocrfttlcas t1 lJt1r~nf;S~s

por m&is te:lllpO, de vez que não esta
mos em um país CSCl'S,ViZ:ld:), pois vai
jâ longe o. data. da extinção da cscra ...
vatura em nosso, pais.

O operariado tambem tr"m dir"Ho~ a
Representação Srs. Oonstituintes.

Esperando que a presente. Repres~l:"
toçfio desperte em VV. EEx. a ne

cessária at~nçãoparo. um detldo e:-m...
me 'do IlSsunto, de acôrdo com o ('om..
promisso que assumistes para com a
coletIvidade da qual são partes os r~,·

qucrcntes 01'3. representados legal
mente pelo Centro Opel'ár~o de Cula ...
bá,e1s que, Cl1plt:l! c Trabalho são os
o.llccrces da. estrutura nacional" r..âo

.,.

sendo lícito sufocar interêsses dêste,
prlvilt:glando aos daquele, já suflcl~"1'"

tcmClj,tc favorecidos pela sorte aforn,~...
nD,da. •

Solicita, aInda, o Centro Operárlo
de Cuiabá. que se dignem \l. V. Er.:cias.
examInar e deliberar sôbl'c o seglt1l1tt~:

Manutenção, senão ampliação dos
princípios contidos na Consolidaç?lo
das Leis elo Trabalho, p:lra seguranç.='.
dos, tl'abalbaà(lres:

Completa autonomia dos SIndicatos
e Associações Civis: Direito de tcu..
nião: Liberdade da palavra. escrlt~ e
falada, sem perda da serenidade: Mn....
ntttenção do.s garantin.s ~el·it~S; lI''''''
bcas-corp21s para a jlbcrcadu de ir
e vir: Mando.to de sc;;urançapara
direitos liquidas c certos: Severa ra
pulsa aos castigos corporais c o d1..
:-eito de greve q,uando csgoto.dos os
rccurws legais.

Agindo assim, p:\utarão V.V. E:-:cia5 ,
DoS su~s ~ções clcr.:tro da ética repre..
sentativa, tornando em verdadeira De..
rIlocracla a fórmula de Govêrno elo
nosso país, com o direito de repres~n~

t=.lçáo política dos trabalhadores, p;J:
legítimos trabalhn.dorcs, como de din'J ..
to lhes c~be, como únicos conhcc:c<lo
res dos seus problemas e necessIdades,

Que seja solicitada as bases do ')..1.1"

c::rcc em que se apóia ~ Dcmocrac1.1.,
para qlle esta jamais seja aba1:lda :rlDs
!ccurdas raizes das suas cstruturaçi)os
políticas. p:m.\ segurança ela cxtrem"~'"

cida Pátria Brasileira e do mundo ci
vilizado. - ,R,cspcHosas saudações 
Pelo Centro Operário de Ctl1~bá. 
Ze/aTino PaTcira Borges. PrcsidenM.
- A Comissão Constitvciono.l.

.3enhor F-residcnte: CoretO Vossa Ex
celência deverá saber. celcb:a"s~

anualmente, a 14' de abril, o Di:\. das
JlAmt':rlCo.s, Visto que os div~rsos 00",
vcrnos das Repúblicas Americar.as o
proclamam como tal, tcm-sp. o' pru..
pósito de n.proveitar essa. oportuni..
cln.de para reafirmar os vinculos de
amlzn.dc que unem os pO'JOS an1crl..
canos cm, uma grande comunidade
continental. '

Por êsse motivo tenho a honra. de
<llrlg'lr..me a Vossa. ExcelêncIa a fim
de lhe exprimir o desejo ete que êsse
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importante corpo que Vossa Excelên
cia tão dignamente preside adlra. à
referlclo. celebração, realizando, caso
seja posslvel, uma sessão comemorati
va. cspeciaÍ que tenha lugar no DIa
QtJ..:í Am~rlca3, ou em uma outra data,
Como Vossa. Excelêncla poderà se re
cordar, há vários anos a Cllmal'J, elos'
Representantes da República de Cuba.
aprovou um.a moç.ão convidando os
parlamentos das vInte c uma. Repú
blicas americanas ti. celebrarem o Dl::L
das Amér1ca~ .. por melo de uma. sessão
solene, na qua..:. n5.o só se fizesse a
apolo31a dn s g-andes figuras de im
portância oontinental, mas ainda se
proclamassem os grandes principlos de
sol1darledncle, de rcunHio e de paz."

• Estou certo de que causaria a im
pressã.o mais favorável se Vossa Ex
celência pudcs~e organ~í:ar uma sessão
dczta naturez.l,

AproveHo o ensejo para npresenb,r
a VOS2:L Excelência os meus protestos
do elcv:ldo aprêço c distinta ccnslde
raçf.o. - L. S. fl,owe, Diretor~r";(:r:ll

da Uniúo Pan-Arri'çrlcana. -. A C,,
missão ele Polícia.

Excclent1~.:;lmo Senhor Doutor Fer
nando de .l.v1clo Viana, Presidente da
A~scmbléia Ccn:3~itl·jntc. Tenho a
honra de ,:omun1car ::t Vossa Exce
lencia que, ncm~ndú c empossado :lo

31 de janeiro !indo, nssumi C~ 1 do
corrente a~ funçó(;:s de lVIinistro ele
Estado do. Justiça e Negócios Int~rio

res, no c:{ercícI0 das quais terei o
maior s=:.tlsfaçt:.o em CO:lJUZ:l.r esforços
com Vo~sa E,.:celê~1cla para o bem do
pais.

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Excelência os protestos do
meu respeito c o..pl'êço, - Carlos Coim
bra da Luz. - Inteirada.

REQUERIr.1E:HTO

Indico que scj:lm solicitadas ao Sl:'.·
Ministro de Estado dn Justiça as se
guintE.'s Informações neccssâ.rlas e in
dispensáveis no conhecimento da AI')·
sembléla, para qualquer deliberaçáo
acêrca ela dlscriminaçúo de receitas noQ
esperado projeto de Constituição:

a) quadro demons'trativo das recei
tas d~ tÓda natureza, discrim1nudas as
l'e,specUvas fontes tr1butari~s ou domí-

nio.is dos Estados, 'Municípios, Terri
tóriOS e Distrito Federal, defrde1 1936
(rnil novecentos c trlnt:1 e sels) até
1945, inclusive, segundo os dados c:xls...
tentes nO::J. a['quivo~ da Coml:::::são ou
Conselhos de Negócios Estadflo.1s ou
de qualquer (~utro ,órgão público com...
pt:ntc.

b) quadro dcmons,,:'atfvo das despe
sa~ l'calizaJ,1.5 e discrlmin:ldas pelos
r..l'lnelpais serviços público.s dos Estll
dos, Munlclpios, Territórios e Distrito
Federal, desde 1936 até 1945, 1ncluslv~,

segundo os dacas do Conselho de Ne
crócios :Estadu~~15 ou de qualquer ou~ra

fonte oficIal idônea.
c) 'quadro dcmonstritivo das receI

ta:) e despesas feitas' pela União c Es
tados, de 1935 no 1!H5, c que p"r qC::L,.C:O
ou qu~lqucr outra r~zão náo !1gurem
nas contas de· exerc1cio, lnclusive
quantias arrecadadas c dcspen lid;l,s
pela Legião BrasileIra deA~slst~ncia,

ClU qualquer ot.tro órgão vinculado aos
poderes públicos.
-Pn-lãcio Tiradentes, 19 de fevereiro

ele 1946. - Aliomar BaZéeiro - Juraci ..
MagalTl.ii.cs - Rafael Cín!:Urá - Luts
Viana - Manuel Novais - Herm.es
Lima - Nestor Du.arte -- LeaJUlro
Maciel. - José AU(Justo. - Plinio
Pompeu,

O SR. PRESIDENTE - Acham-se
na 'Casa os Srs. Con:;tltuintcsEusébio
Rocha Filho c José Nclva de SOUS3..
Convido os Srs. 3.° c 4.° secretários
para, em ccml~sáol introduzirem no
recInto S5. EEx,

(Comp:lreceram S5, EE:i:. c Pl'CS
tnm compromisso).

O S::.::t. PRESIDENTE - 03 Senho
res Constltuln tes .ouvIram. 11i pouco,
o ilustre daput!ldo Sr. Ernlni S~tlro,

que pediu uma providência rcglm'cn
tal.

,Realmente, por tolcràncla da Mesa
e conC2ssflO reciproca dos Srs, Consti
tuintes, a palavra vinha sendo con
cedida tamb~m aqueles que não con~·

ta.vam da listr... ele inscrição. Dorav:m~

te; porém, essa lnscrição será obede: ...
c1da, formal e integralmente. .

Como VV, EE."C. sa.bem, a inscrição
para o expedIente morre na' scss{i.o, '
sendo necessário, portanto. renová-la.
no dia sCS''lúnte. Nessas condições, o
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. nobre Deputado Sr. Ernân1 Sáttro tem
:raza.o. A Mc:sa deixara de atender,
daqui por diante, aos pedIdos de alte
ração da ordem de inscrição, a menos
que o orador inscrito desista da pa"
lavra..

Tem a palavra o Sr. Ernânl Sátiro.

O SR. ERNANr SATIRO - Sl".
Presidente, Srs. Constituintes. As
normas geraIs da atuaçüo da União
Dcmo:l.r6.tica Nacional, no selo do Con..
grcsso, já. rorum magIstralmente tra
çadas na palavra do nosso eminente
lider, Sr. Otávio Mang:l.beIra. DIR!;:e
S. Ex. que ao nossa preocupação maior,
nesta Casa, é colaborar no sentido de
que, no menor prazo possivel. pos
5amos dar ao BrnsU urna Constituí
ção à altura dos anseios democráticos.
Mas - esclareceu S; E:'. - isso núo
quer dizer que tôd~J. vez que surja uma
necessidade de caráter polittco, mesmo

.no sentido cs't.rítarncnte p:t.rtidflrl0,
n&o venh~mos aqui reclamar, pedir,
apela:-, protc:)tar, c::crczr, em suma.,
o nosso mandato.

Alnd:l dentro dc.zt:J. orientaçüo o
nosse.. ilustre :;ubHdcr, Sr. JDd~ Au
gusto, abriu, p~ra honra. da tTnW.o
Dcmocr6.tlca, o~ dcbn.t~3 em teimo cla
matéri:l. pura c p:'àpiramcn.tc =nnstl
tuclonal.

Vê-se, assIm, Sr. Prcsldcn te. que a
Ass~mb1(:ia Nacional Constltulctc C::lt6.
'ntcgornda nas exIgências da opinião
pública n:l.c1on::l.l. Sc, por ventura,
surZlram. o. principio," clú\o1d:l.s ou hc..
:s1taçúes: fie, na, imprensa mesmo, apa..
rcccu, a1~uma vc;:z, rcstrlçáo mo.ls pro..

.funda ã atuação do P:::.rlamcnto, a
verdade é que: a gí'ande, íl verdadeira
imprensa naclo:1al está conosco. Não
tememos o. imprcns~; confiamos bas
tante no seu patl'lotismo, t: vemos que
SI: Z.jlJStOU conosco, que somos reprc..
scnCantcs do POVI), na sItuação em
que ambos nos cncontl'amos, de vcrda~

dc1rn.s válvulas das libcrd:ldes públ:cas.
Feitas estas considerações, Senho

res ConstltllLntcs, c ja que po,ss:im as
prime:iras nuvens sombrl:ls que amca..
ço.vam o Parlamento, quero. nntes de
cl.trar. na discussúo da mn.t~rla pró
prto.mente constitucional, dizer algu
mas palavras de natureza rlg'urosa-·
mente polítIca.

A propósito da sHuaçáo de M.1nas
Gerais, vários aspcctoe foram aqui
ventilo.dos. demoll.'itrando claramente
oz oradores que se rcfcr1r~n~ :l êsse
ponto não consultarem aos '/rrdadc:l..
ros sentimentos ÁC pacificação nacio
nal a5 nomeações do modo p~)l' que
estavam sendo feItas pelo Exmo. Se..
nhor PresIdente da Rcpúbllcn,

Nado. temos a ver com essas nomco...
çães. Somos partido de oposíçúo, par...
tido vencido, mas que continur. vcn~

cedar c erguido em postulados de que
não rcnunciará nunca.

Entendemos, entretanto, senhor Pre..
sidcntc, dever ngora exercitar ti. ver..
c1o.dclra democracia, ..

O S~JACI :F'IGUElltEDO - 2ss~, aliás,
o nosso IJonto de vist:l.

o SR.. ERNANI S_Ã"TIRO - .•.ma::; •
Cs:3:t dcmOCraCHI. nüo' pode ser exerci..
tada con, a lnstalaçâo da!:i máquinas
ctJmprcs~oras que até ant~s d~ 20 de
outUbro pesavam contra n6s.

AsltuuÇf.lo que acaba de ser 1nauGU
rada na ParuJba c;~Jge algumn.G pala...
Vri:\.5 de advcrténch, Não quero fazer,
aInda, uma o.cusac;ão form~l e cer
rada embora ja c;-::1stam fatos· da
maIor gravId:::.c1e. Logo que fol conhc
c1dn a nomear;[tO do Sr. Odon Bezer
ra para o cargo de Interventor Fe
deral no meu E.<> t:l.do, surgir::l.n1 os p1'1
n:ciros sIntomas d~ Inquietaçilo e Te..
p:,cs;í.l1:::. ~ cOl'rcllg1on:'.l.rlas no~50S forarn
insul:..::.das c agrccUdos em Campin:l·
Grande, Antena! Navz:.rro c n3.· Ca~
pit::>.l do Estada.

O SR. SAMm::t DUAnn: - Desconheço
a cxlsténcia dos fatos aos qua,l:. VOSS::l.
Ex. está se referindo.

O SR. ERNA~-rr SATIRO ...:- VO::i:m
Ex. pode desconhecer, mas 1l0pIl1ião
público. dn. ParaHm os conhece.

O Sn SI\MUEL DUARTE - Entreta.nto,
se ocorreram, são ela alçada da policia.
Nao pos~o crel' que nindo bem o In
terventor OdonBczcrl'u tenha as
sumido o cxcrcfclo das suas funções,
se: lhe possn atribuir ou às autoridades
que lhe súo subordinadas, o. prática de
vlo16nclns ou conções.

O SR. ERNANI SATIRO - S~

n1nd:J. nuo fiz :lCUSUçúo formal contra
o Sr, Odon Bezerra, para que Vossa
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Ex. dizer ,que êle' não tem responsabl..
lidade nesses fatos? Os amigos' de
V. Ex., o Partido de V. Ex. têm essa
'responsablI!dade, da qual não podem
:fugir, porque, se outra fOsse ao preo..
cupação, se outras fóssemas' provi..
dênclas ,contra êsses primeiros fatos,
não teríamos chegado ao ponto. em
que se chegou, de espancamentos e de
truc1damentos.

O SR. PLÍNIO LEMOS - Espanca..
mentos até dentro de prefeituras.

O SR. ERNÂl'TI SATmO - AC.\bo
dt receber comun:cação de um homem'
da maior responfi:l.bilidade, de que, ,·~tL\

'Brejo do C:'uz já surgiram as prime1
ras vitimas.

Como foi comemornda,na Paraíba,
o. posse do Sr. Odon Bezerr:oa? Fol co..
memorada espancando-se um homem
e matando-se outro no .município de
Brejo do Cruz. É ou não fato da maior
gravidade?

Eis, Srs. Constituintes, por que djzia
eu, inicialmente, que vinha trazer uma.
palavra de advertência, pois, que, na.
reaUd~de. a bancada udenista. não s6
da Paraíba mas d~ todo o Bras11. aqui
estará vigilante para defender os di
reitos de vida dos mais numl1des de
seus correllgionários. (Muito' bem.
Palmas) •

O SR. ERNAI\TJ: S~6..TIRO - Só
se fala. é vprd~dc. G,ucoemi
nante Gener~l Euri~o Dutra' foi eleito
Presidente da República., nUL:l plClto
àernocrãtico (lm que se respeitaram
as liberdades pílbllcns; c: por que, se..
nhores, não t~m05 o direito d2 ver os
'pleitc's est:Lduais, 1ecorrcrcm nesse
mesmo amblente de garnntia de liber
d;ade pc.rD. to(los os cida.dãos?Não S~

compreende, senhores, a prática rja,

democracia quando o partido .que vai
para o poder tripudh sôbrc os direi
tos do partido que perdeu.

O SR. VITcnINo, P:":'EIR~ - Que per
deu ou ganho'..1? '

O SR. SI\M"l1EL DUARTE - O Sr.' Odon
Bezerra, IJela sua formr~çfLo democr:í- .
tica, não seria cs.P:lZ de ~xerccr a in:"

,terventoria da Paraíba. :l.utorlzando
violências nem pérsegul,;ões, Espero
que v. ex.o. aguarde os seus atos para
um julgamento mais sereno.

o SR. ERNANI SATIRO -' Folgo
que o govêrno do Sr. Odon Be?f::rra S~~

ja um quereall7.e o que V. Ex.~ ~s&à

profetlsando, reInado de ordem ,d~ se
gurança. para todos 05 cldactãos da.
Paraíba que jâ deram, no pleito de' 2

'de etezembro, o exemplo, a li:(::ic da.
sua bravura, da sua dlgnid~de, e de
sua lntc~l'açã.o nos v~rdadeiros pu=:;..
tulaclos democráticos.

O SR. P:LfNIO LEMOS' - O .orime'lro
ato do Sr. Odon Bezerra foi a nomea
ção' do 5C'· secretário do ...rt.;r10r· hlJ
m ~m que nem os dominadores de Es
tado Nov :t1veram coraf;em' de apro...
VOltar em função públicn. - o Sr, Ho
rácio de Almeida sendo. como é. dire
tor de um jornal que -'ltassalha. 5is
tcmàticamrnte, os homens de bem da
Paraíba, não tem serenidade nem
isenção de· ânimo. Isto faz que espe
remos o ajuste de contas dentro ele
breves dias, fora, portanto, dos propó
sitos que nos assegura o Sr. SamueI.
Duarte.--o SR. SP.MUf.L· DUAnn:- - São elev~~..
dos os propósitos do Partido SOC1:Ú--
Democrático de respeitar os direitos
dos cidadãos.

O SR. ERl';'Âm: SÁTIRO - Essa eleva..
çõ.o de propósitos não devc ficar só
na teoria; é 'necessário que sej:ln1 ele
vados na prática, com a punição 60S

autores da tragódi~ de Brejo do Cruz.

. O Sr. Osmar de Aquino - O Se..
nhor Horácio de Almeida f 01 ,nCJ!Ii~a..
do Secretirio do Inte:-ior prCC'js~

mente ounnc}( mantém discussão vto
lenta em um jornal da opos~çj.o, cuja'
lingua;em sequer pode ser lida ti:!. As
sembléia Constituinte, porque não é
digna.

o Sr. Vitorfno Freire - Afirma-se,
entretanto, que ?- nomeação do Se-'
nhor Odon 'Bezcrr~ teria precedido
consulta a V. Ex.:r..

O SR. EUNÂNI SATmo Quem d1sse
a V. Ex.a que a União DemOcrâ.tlcl'J.
foi consultada sôbre a nomeação do
81'. Odon. B"ezrraã. Se fôssemos co:o...
sultados, tê-Ia-iamos condenado. Esta
é a verda.de.
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'0 Sr. Sa.muel Duarte - Não há. mo
, tivas para essa. condenação. T:-~ta.-::.e

; de um grande advogado, de ~m ho
,mem de bem e pessoa de grandes tra-
d1çõ~ p~l1ticas no Estado.

O SR. ERNÃNI S&rIRo - Tê..la-iamos
: condenado, senhores, ~orG.ue se trata.
: de um elemento nitidamente faccioso,

extremamente partidáx.0, cuja nome~..
I ção não traria a expectativa de ~e..

gurança que a Paraíba exige pa.ra !J

'seu pleito estadual. Desafio, , quem
I quer que seja, a que prove ter hav140
, a. menor consulta. quer ao humU'Je

orador, -luer a qualquer membro ria
bancad~ paraibana ou aos dois -emi..

I nentes ~he!es da nossa política, I.~s

Srs. Ministro José América e Arge..
miro FIgueiredo. (Palmas nas gale
rias) •

O Sr. SamucZ' Duarte - Consldert:J
prematura a critica que V.' Ex.a faz

, aos atos do SI. Odon Bezerra, que
há cêrca de quatro dias apenas asssu
m1~ o govêrno da. Paraíba.

O Sn. ERNÂNI SÁTIRO - V. Ex,~ CO!l
:;ldera· prema.tura.Mas se s6 fechar..
11lOS a porta, quando só tivermos todos
os direitos conspurcados, teremos trai
do o mandato que o po'~O nos outor..
gou. (PaZ1OO8· nas galerias). V. Ex-
celêncta, tudo considera prematuro, e
tudo eu considero oportuno, porque
as liberda.des públicas. se defendem no
conceito da ofensiva: temos de ir ~o

en:ontro da. negação da. liberdade
onde estiver, para não chorarmos, de
pois, sôbre· as muralhas de uma terra
arrasada.

O Sr. SamueZ Duarte - l':: preclso
serenidade para criticar: não se pode
em boa ética prejulgar, conden~ndo.

'O SR ERNÂNI SÁTIRO- Acabei de
dizer que nã.o se trata de uma condp
nação formal, porque, apesar dos fat\Js
já serem muito gJ.·aves, ocorreram jus
tamente na posse do 51. Oaoo Be
zerra. Com a mesma cora~em c fran..
queza com que faço esta advertênct3.,
fique certc. V. EX,llo de que trarei, tam~
bém, a palavra de condenação.

O SR. OSMAR DE AQUINO: - permite
V. Ex.l\um aparte?

o Sa ERNoo SÁTIRo: - Perteita
mente.

O SR, OSMAR DE Aqumo - O Minis"
tro José América recebeu. Ontem, te...

I legrama, assinado por varios líderes
da mocidade estudiosa do. Po.rafba, r~..
clamando providências e pedindo, até,
a presença dêle no Estado,

,O .sn. ERNÂNI SÁTIRO: - Muito agra
deço o esclarecimento. Senhores, o
Correio da Mc.nltá~ órgão do mail)r
prestígio na imprensa nacional, traz,
na edição de 16, o seguinte tele~ama
l4e seu correspondente em João
Pessoa: (Lê)

"Em nome da direção de .. A
Tribuna", o Sr, Antônio Brayncr
acaba de fazer grn~Jc· denúncia
contra o Tenente V/llson, da Fôrça
Policial do Estudo, ,;, investigador
Júlio ·Benigno. São os mesmos·
aéusados de haverem planejadl7).
após o discurso de posse do novo .
Interventor, Sr. Odon Bezerra. o
asc;assinato do jorna.lista Nélson
Firmo, rcd:.tor~c1::'-"e daquele jor
nal, por motivo de l.t'r o mesmo
I'cvidado aos at ques que lhe fo
ram feitos, através de "'0 Estado
da Paraíba", pelo Sr. Horácio de
Almeida, recentemente nomeado
secretário do Interior".

Trata-se de um. homem de temp~-·

ramento áspero, que briga com todo
c muridll, inimigo da Paraíba lntet:'3.
c que é convidn.do para a pasta do In
terior e Segurança.

Uma 'Vo~ - Isso não interessa.

O SR. ERNANI SÁTIRO - Interessa1

porque 05 seus precedentes são o in"
die10 de que, no futuro, éle não re.:)
peitará nem direitos, nem llberdad~~.

<PaZmas) ~

Não quero perder a. oportuIDaade
de ler um telegrama do Ministro Jur;é
Amél'ico expedido para a Para.íba., ao

J . ..

diretor do 6rsão do nosso Partiao, .1:'1
Tribuna: <lê).

. "Reafirmo pelo seu Jornal que
estou zelando~ como nunca, pelas
liberdades públicas da Para,1b·...,
nesta triste hora, em que ela re~al

-Dwn regime de pertUbação e
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N ;\ tI'ameaças. o ~(..:momen o prec :30, .
estarei aI, lado a lado d.os campa....
nheiros que lancei na gran1p. luta,
correndo a mesma sorte, com a
cel'tc~a de que n novo. consciência
democrática do Brasil 'reagirá coa.~

tr::-.. os atentados da máquina es
tudo-novlsta, que.' lnfelizmcm~".

ressurgiu na minha terra, como
c::letlgo da vItória que alcançou no
pleito de 2 de dezembro".

Feitas estes considerações e esta
nàvcrtêncfa, 51's. Constituintes, pe~as

quais se vê que a bancada udentsta
não dci:\'ará de zelar pela sorte do
mais humilde de seus n.migos - c OU...
tra não sel·Üi. a atitude de elemem,mo
eleitos pela vontade 5C1berana do (Jova
- quero passar à segunda parte de·
meu discurso, mais de lnterêsse ge:l:U
para tõcl:l. a Nação Brasílelra.

Num dos últimos decretos-leis do
Presidente Linhares, através de ::115'"
posltJvo que passou ó.esperceb:do,
anulou-se todo o a.listamento eleitoral
do Brasil. Inicialmente, havia-se d~s

pesto que apenas o allstamento ex..
oJjicio passaria por uma l"evisão, ~e·

novados, assIm, os títulos primitivos.

O Sr. Fernande3Tá11ora - Pewt·
ta V. Ex. um aparte.

O SR. ERNANI SÁTIRO - Pois não.

O Sr. Fernandes Távora - O maior
insulto, que se podia :fazer à DOSSa.
cultura jurídica foi anular todo o
al1stament!> da população brasllelril..
conseguido com enorme sacrifício O
al1stamento ex-olticlo, êsse, sim, deVl:l
sofr~r rigorosa rtvl~ão, tendo em vis~d.

os sew vícios. Quanto ao outro, ;l.:>~

solutamente.

O Sn. ERNhNI SÁTIRO - Muito obri..
gado a V~ Ex.

Em' decreto posterior, apenas su
primiu-se a expressão e:J:..otltctc. t:,
ô.êsse modo, ficou estabelecido qu~

todo ó alistamento el('itoral ner,eSS1"
tav~ ser renovado.

O Superior Tribunal Eleitoral, r(; ..
centemente, em obedlência a essa. rit::i"
poSição do decreto-lei, baixou instru
ções, mandando renovar todo o al.:..'l
tam~nto, com novas eÀigências ch~·

fotom-afias. impressões digitais· e do..
cumentação.

O Sr. Paulo Sara.sa.te _. Níio há
filmes no comércio brasileiro.

O Tribunal ifmoro...o! Como obter
fotografias sem filmes? Isso é pa..a
que nunca mais haja eleições nos ge·
tados. .

O Rll. ERNÂNI SÁTIRO - S~O as maio
ie~, Srs. Constlttllntcs, ~s cUf1cul(h~..
des ne natureza material. ~stc é o
drama da democracia, no Brasil. Pc...
pcls df:: uma luta tão árdua. de SllC:'.i...

fic10 tão grande, desmancha.-se ,un
alistamento como se !ôsse brinqu~,=,.c
de me:lino, .que se arma e dcsarrün.
para gáudio da lmnginação l11fantll.

O Sr Fernanrlcs Távoret- Pre
ten4e-st:, positivamente, anular a von
tadt: dos homens livres do Brasil. De·
ve..se manter o alistamento ex-offiC'!o,
que I\3.da custa às repartições pú'"
blicas ..

O SR. Er.NÂNI SÁmo - Não podc~

Sr. Pres1dente, permanecer uma si
tuaçã.o desta na.tureza.. E' nccessár,;.o
que e1a~chaIne.::. atenção do podtr
constItuinte. E não proponha, desde
logo, uma providência,. junto ao
Sr. Presidente da República, porque
se fizesse lhe recon.'leceria ú dlr~:t.)

de baixar decretos..leis, o que é ma
téria controvertida neste plenário.
Da mesma forma, a revogação da lei
pelo Congresso não tcrL.1. :finalida.de
prática, porque implicando no re·':J·
nhecbnento de que nos cabem POdE
res' legislativos ordinários, estou cer,'o
de que a propcsição não teria aCI)...
lhimento. .

:Mas, quero advertir a. Nação, desta
tribuna, atravês da Ass~mbléla Cons
titUinte, do perigo que existe'Mí\ a.
verdadeira. democracia, sopretudo, dl·
gamos, .para os partidos de oposlção,
que se defrontam com tOdas as d.t!1
cuIdades .e obstáculos, paI'a processnr .
novamente o alistamento feito '~om

lisura e do qual re~u1tou um pleito
realIÍlente livre e democrático.
. O Sr. Domingos Velasco "":"'" No

alistamento de 34: gastamos, em mé
. dia, vinte cruzeiros. pa.ra. opter um.

titulo de eleitor com três fotografias.
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Para substituirmos os tItulos de i~te

milhões de brasileiros, e adotada a
mesma !:Iasc, sobrecarregaremos a
economia do país com cêrca de cento
e quarenta milhões de cruzeiros, no
mínimo.

O sr.. ERNJ'.1'1 SÁ'I'IRO - Grato a
V. Excia. .

As difIculuades de no.turcza mate..
. riaI súo grandes.

Mnr.:, sC:!.1hOrC5, devemos atender~

também, ao fator psicológico, que não
pode ser desprezado. Isto gera a des
crenç.a do povo no o.lístamento eleito
ral. :t::le observa que "',uda se fa.z e se
desfaz: nota a dif1culdad.e que tem
para se alistar eleitor quando, ao têr
mo de cada eleição, tudo se anula
para recomeçar novamente.

:esse o drama, ou melhor, uma das
facetas do drama da democracia.

O Sr., Paulo Sazarate - Isso é fru
to ainda da ditadura. E vou explicar
porque. Quem fêz as leis' nessa época
é gente que vive no Rio de Janeiro,
em bom hotel ou apartamento c nun
ca Rndou a cavalo pelos sertões e pe..
las serras, à caça de quem sabe ler
para transformar em eleitor.

O Sn. EIW.un SATIRO - Vivesse on
de vlvezsc, o autor de uma prOvidência
desta natureza, se não fõsse .o ~té

rio e o segrêdo dos tais decretos..leis,
debatido um 'assunto dêsses, tôda a.
opin1ão ptlbllca se levantarla, porque,
Senhores, isto não é somente uma
questão juridica, mas também políti
ca. na. sua mais elevada significação.

O Sr. Domingos Velasco - Sobre
tudo do lnterêsse do povo.

O SR. ERNANI SA1'IRO - E' neccssó'··
no. portanto, que nos' apressemos na
elaboração da nossa Constituição. pa
ra que fatos dessa natureza se não
reproduzam, como estou certo de que,
no ~arlamento, não se repetirão.

Devemos providenciar, logo nos se
ja permitido, no sentido de se revall

.da1' o alistamento eleitoral já. feito,
reabrindo-se a inscrIção apenas para.
quantos ainda não se tenham alistado.

Aproveito 'a oportunidade, Sr. Pre
sidente, para sugerir à Imprensa do
meu pais amplo debate em tOrno de

questão ele tanto. magnitude. (Muito
bem.)

No que entende com a matéria pro;.
p1'1amcntc constitucional, é claro que,
não havendo a.inda. projeto a debater,
tenho que me referir a alguns pontos
de 'caráteI geral, tecendo considera
ções m~is amplas. Entretanto, como
eleputado do l1orte, e, mais do que
isto, como homem do interior, qudro
pedir n atenção dos Srs. Constltuin-.
tes para ao situação dos municipio:i.

Senhores: a autonomia dos munl
c1pios, no Brasil, é a. maior d:J.5 fie...
ções, é, mesmo, expressão que vem
sc:ndo reproduzida de Constituição em
Constituição. ele ·lcl em lei, de dou
trina .;m· doutrina, mas nunca atin
giu a sua realidade prá.tica.

O Sr. Fernanda:; Távora - En
quanto não se dividir, equitativamen...
te, a renda nacIonal, atribuindo-se
aos municípios o que êles têm direito,
para poder progredir, e dispor de tu
do, quanto necessitem, nunca êles va
lerão coisa algu.'ll3. e o pais jamais
irá para diante. Dêsde a Constituin
te anterior venho me batendo por
esta superior necessidade·.

O SR. ERNANI SA'I'IRO - De pleno
acõrdo com V, Exa. A primeira pro
vidência. no sentido de se alcançar
essa autonomia não serão os discur
sos, nem os dIspositivos legais impro
fícuos. Devemos começar pela. raJ,z 
a cl1scriminação das rendas públicas
(Mutto bem.) .

'·Sab.;:mos, através de opIniões
as mais autor:z.a.das, que, na
América do Norte, 44% da arre,R
cadação pública toca ao tesouro
municipal, 36% ao federal;- e ape
nns 20% ao tesouro dos Estados.
A despeIto da. posição de predo
mInio político tra.dicional do
govêmo do Estado, seus recursos
c necessidades fInanceiras fo
ram sempre conslderàvelmente
menores que os da. União' e das
ent:dadc:3 poUtlcas locais"•

Esta é uma observação do ·'jurlsta.
Oswaldo Trigueiro, que escreveu, a.
propósito do Direito americano,· o
interessante livro 110 RegIme dos Es
tados na União Americana".
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o Sr. Fernart.des Távora Em
todos os paísescivilizadosJ o Mumc!
pio tem ao maíor parte na constitUi
ção das rendas nacionais. SOIIlente
no Brasil se pretende que vtvam sem
recursos.

O SR. ERNÂNI SÁTIRo - Enqucm...
to isso, Senhores, em serviço de dl...
vulgaçã.o cio Círculo de Estu<los Mu...
nicipais, temos à mão ti. conferência
de um técnico. Sr. Rafael Xavier f

informando que, no Bl'asil, computan...
do ·os municípios elas capitais, ape..
nas 11,75 cabem aos municípios na
-arrecadação das rcncL1.s públlca.s_

O Sr. Go!rcao Teles - Nove é a
percentagem de São Paulo.

O SR. ERNANI SATIRO -Re!i~

ro..xne ã. percentagem geral d~ Bmsll,
que é de 11,75, porque São :Paulo dá.
mais, enquanto que alguns Estados
dão m~nos.

O Sr. Ferna.ndes Távora - Na. pri ..
meira Rc.pública o Mun~cipl0 tinha de
li a 15%.

O S:(. ERNÂNI SÁ'reto - Sr. Presi
dente, se abstrairmos, porém~ os Ll1.U·

n1cipios das capitais, essa percent.a..
gem desce para 6~5, nJ. escala gemI·
dos munIcípios brasileiros.

E' necessárlo, senhores, sem che
garmos aO extremo de deixar apena.s
20% para.· os Estados, olbemo$ para
a sorte dos Municipios, para. lhes d!:tr,
como teremos de defende! oportuna
mente, uma percentagem em deter~·

m.:nados impostos, como sejam, por
exemplo nas vendas e consignações
'e no impôsto territorial. Poderemos,
até, sobrecarregar mais os Mun1cípJOS
nas suas responsabIlidades: podere
mos atribuir-lhes, também, certa d.o...
se de encargo em serviços de saúde e
de instrução, pois que aind.a. ass1m terá.
s:do ating!dfr. a finalidade, porque Os

municípios sabem qUE' o produto ·des
sa arrecadação, na percentagem que
fór estabelecida,' será aplicado dentro
do seu próprIo ten1t6no. '

Temos 'inúmeros mun1ciplos no
Brasil que não possuem grupos esco..
la!'es, postos médicos, s~rviço de tUJ.,

ncamento rural.

Uma. situação destas não pOde con": .
tinuar, .senhores, anquanto figura)
nas Const:tu1ções, a· ficção de uma.
autonomia, que ainda estaJ110s mwto
longe de atingir.

O Sr. J act Figueiredo - Prec1.c;a,...
mos, igualmente, conqwstar n autono-
mia econômica dos Mun1c!p1os.

O SR ERNÂNI SÁTXRO - Diz bem V.
Ex., porque sem autonomia econo..
mica· não existe a.utonomia poliU..
ca.

O Sr., J aci Figueiredo - Ev1den~...
mente.

O SR. ERNANI SÂ'I'IRO - Senhores.·
,outro ponto em que desejo. tocar, t:m..
bora de leve, diz respeito ao que se
tem ch:t.mado, apesar de com certo
preciosismo - a técnica do cQnteúdo
constituc:onal.

Nossas ConstltuJções, até boJe, têm
--liegujdo um rumo que não está com

patfvel"êôm os verdJ.de1ros prlnc1P2OS
que dJsciplinam a matéria. Vemos
quase qut: transponado para o âm
bito da Constituição tOdo um cortejo
de matéria de- Dlrc:to Penal, de 02
rcao Civil. de Direito Admin1straU-.
vo c de Direito Comercial.

Uma Constituição, Senhores, é a.
cúpula sôbre a qual se abnga..'1'l todos
ésses dIreitos, mas dJ.i não se segue
qUe tra~mos para ela ulIÍa verdadeira
torrente de matéria estranha.

, O Sr. Pn:uto sar43ate - Neste pon
to discordo de V. Exc!a., porque 110
:Brasil se costuma violar multofà
cilmente as ,leis e as ConstitUições
são menos {ioladas.

. O SR. EJmÂNI SÁTIRO - A ConzUtul:"
. ção pode ser violada, como as leis >:)r...

dinárlas. mas isto não justifica que
tragamos para a. ConstitUlç.ão maté-.
ria.· que lhe é estranha.

Ora, Sr. Presidente, com eSsa orien..
tação ou a. Constituiç.ão f1c~ sujeita.

-a constantes revisões, ou os fenOmc·
nos que exigem, mUlta vez) a mudan
ça das· normas, permanecem· to1hldoc
pelos embaraços da Je! bás1ca. (Mui-
to bem.) ,

Posso citar, na. ConstitUição de 34,
.- porque sômente ela merece o' nosso
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tespelto (muito bem), para não me
refer.!r jamais à de 37 - exemplos do
quea.firmo. Realmente foi uma Qiloi

normas· seguidas pelos Constituin1.~:->
daquela época a precisão c a técmca.

Entretanto, como exceção a 2ssa
preocupação elos Constituintes de ~~4,

ele fazer uma. Constituição dentro do
maior r.igorismo técnico, surgiram
emendas de tóGa natureza que subvcr..
teram, por assim dizer,'a própria ur
d.enação das matérias em nossa Car
ta Magna.

Vejamos, aqui, um disposItivo que
não poderia ser preocupaçâo sequer
de lei ordinárIa, porque é matéria de
regulamento, e está compondo uma
Constituição:

, .
Art. 121, § 3.0 • "Os serviços de

amparO ti. ma~ernldade e à. infân
ela, os referentes ao la:' e ao tra
balho feminino. a.ssim como da
:fiscalização e orientação respecti
vas, serão inçumbictas, de prerc~

rência, a mulhéres ha.bi11tadas".

Outro exemplo:

f' Será regulado. por lei ordiná.
ria, o clireitt) dê preferência que
assiste ao locatário para renova
ção do contrato e alienação de
imóveis" <art. 127).

Pura matéria de Código Civil:

Art. 144, parágrafo únlco. liA lei
civil determinará· os casos <1<:'
desquite e anulação do casa
mmto, havendo sempre recurso

e:;;-ol!ic:o} com efeito ssupensl;.oo".
.. Qual foi a lei ordinárlfl., qu'al foI a

lei civil que deixou de regular o de~

quite e a anulação do casamento?
, O nosso Código Civil, senhores, es
tabeleceu normas taxativas a respui.
to; e do direito anterior, embora com
denominação diversa, já vinham pro
vidências neste sentido.

Ainda:.
"Compete aos Estados e ao .Dis

trito Federal organizare mani,er
sistemas educativos nos territó
rios respectivos, respeitadas as di
retrizes estabelecidCiS pela União".

"

Outra matéria, Srs. ConstitUintes.
que' está implícita, naturalmente con
tida nas' atribuições do· Est~cto. .

Poderia, assim, citar uma torrente
enorme de que poderíamos chamar a.e
f'interferêneia.s". porque não são mais
do que interferêncIas de ramos do di..
reito na utilização de princ1plos cons..
tltuc1onais, que não devem descer a
semelhantes detalhes.

O Sr. PauZo Sarasatc - l:l um corpo
estra.nho à Constituição, já que ~stá

tão no. moela essa expressão.

O Sr. Vergniaud Vanderlet - O que
sobra não ofende - Quod. abundat
non nocet.

O SR. EnNÂNI SÁTIRO - Senhores, um
de meus eminentes colegas de banca
da tem também assunto importante
a trazer ao conhecimento da Casa,
razão por que desejo limitar minhas
consiueraç(ies às palavras que já. "'to
feri, ressalvando outros assuntos para
depois.

Querofil1al1zar. porém, lnslst~ndo

em que o tumulto e a agitação elos
pai:'lamentos sempre foi de tóda:i a'}
épocas. ' .

Todos os parlamentos do mundo têm
sido agitados sem descrédito, sem t;Iue
1sto implique numa negação de que
a doemocracia seja o verdadeiro rt;:g1 .. ~

n;e que nos convém.
E, a propósito do Congresso de 91, que

no::; deu uma Cor.stituição que. 'a.pesar
de erros inevitá.veis, tão grandes ser
viços prestou à democracia llbela-l: a
propósito de 91 não tenhamos :. Ilusáo
de, que os constituintes fôssem 11\l
mens bem comportados, tirando {;!'a.u
10 em tõdas as sessões.

Não, senhores, num livro . int~res"
5í\.nte de Aurelino .Leal - "Técmca.
Constitucional Brasileira" - esclare~e

êle, ja. com a preocupação de t3.Hlbem
defen:ier o Parlamento, que st:mp're
fo1 Ms1m. E dá. exemplo:

"Um dia, na· Constituinte, dis
cutindo-se uma moção. o Senhot'
Demétrio Ribeiro fêz certa recla,A
mação ao Presidente' do Congr~s

so, e êste, defendendo seu ato.
aludiu ao estado de desord~m e
vozeria. .que se nota na sala.··.
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lONa sessão de 2 de janelru" 
diz ainda o tratadista - i,iO depu..
tado Pedro Américo pediu o eo
cerramellto da discussão ponde...
rando (com escândalo de seu cole..
ga Caetano de Albuqucrqu-:: que
considerou a sua proposição agres...
siva). ponderando, dizia. que S~

dava em fístca um fenômeno qu~,

às vêzes, poderá servir de lma...
gem ao que se passa nas assem...
bléias, em que brilham os gran..
des talentos. e vem a ser - que
dois raios de .luz paralelos, mel
dindo sóbre o mesmo ponto ma
terial. podem produzir a obsctU'J."
dade. E o requerimento foI apr·) ..
vado. para que a luz ( a ,luz dv3
parlamentos! ... ) não fizesse a
obscuridade.

Sr. Presidente, não temos t~ão

para descrer do funcionamento e (lo
êxito desta Assembléia. Pode a NaçáoJ
descansar tranqüila, que daqui :iai:..
rauma Constituição á altura de seu,
f6ros jurldieos e dos seus elevados a"C1"
selos democráticos <Muito bem; ,nUl

to bem. Palmas no recInto e nas (I(l.~

laias. O, orador .. é cumprimentadlJ.)
CompflrE<:em mais 81 Srs. Cons

tltu:ntes:

Partído Social Democrático

Ac:'e:

Castelo Branco.

Amazonas:

, . Leopoldo Peres.

Pa:,a:

Magalhães Barata.
:Duartf de Ol!velr?
Moura Carv~lho.

M:a~anhão:

Cloaomlr Cardoso.
~erelrl;o JúnlO:'.
Vltormo Frelr::.
Odllon ,:=;oare~.

LU15 CarvalhlJ.

f11aul:

Renault LeIte.
A.Te.L.a Leâtl. .

Pernambuco:
Eteivmo Lins.
Jarbas Maranhão.

Alagoas:

Teixeira de Vasconcelos.
Sergipe:

Graco Cardoso.

Bahia:

Vieira de Melo.
Aloisio de Castro.
Negreiros Falcão.

Esplrito Santo:

Atílio Viváqua.
Carlos Lindf.mberg.
Alvaro Castelo.
Asdrubal Soares.

Distrito Federal:

J csé Romere.:.
RIo de Janeirc:

Pereira Pinte.
Amaral Peixoto.
Eduardo Duvlvler.
Paulo Fernande~.

BrIg1do Tinoco.

Minas Gerats:

Benedito Valadares.
Norald1no Lima.
CcH o Mach~L!o.

OllDto Fanse;:ca.

São Paulo:

Cirilo Júnior.
J05~ AlVE~ Palma..

GoIás:

Gullhe:me Xrt.vier _

Mato G:csso:

Pcnce Arruda.
Paraná:

ROberto Glasspr.
Lauro LOpfl~.

João Agulal" ..

Santa CatarIna:

Nereu Ramos.
Aderbal Silva.



&10 Grande no Sul:

Gaston Englert.
Teodom1ro .Fonseca.
B~r.~ncollrt Alla:nbu,la.
Gl:cerlo A!ve~.

Pedro Vergara.

União Democráttca. Nacional

Para:

Ago~t1nho Mcnte!rc.

Mar:inháo:

Alar:co Pacheco.

PlaU1:

Esmaragcta d.e Freitas.
Adelmar Rocha

Ceara.~

Bem C:lrvalno.

R:o G:-anoe du N'o:te:

!'!err{olra de Sous~.

JO'é Augusto.

Para1b:l :

Vct"gn:aua VanderleL
Osmar Ao.u1no

Pernambuco;

Llma Ca v3.1Cantl.
Alde Sampa1c.
Joâo Cleorae.

Alago3.s:

F:'t!1ta s Cavalc:mt.L

B:l1ua:

Alots:o de Carvalho.
L~lS V1:lna.
N'l1stor Duarte.
João M~n:ie;,;.

.
Rl0 de Janeiro:

Soares FHhc.

M~nas G:i!rals:

Mlgalhàe.:l Pin to.

São PaUlo:

Paulo Nogufl.lra.
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GOiás:

Machado SIqueira.

Partido Trabalhtsta Brasileiro

Distrito Federal:

RUl Almeida.
BenjamIn Fazoilh.
Varg,-s Nete".
Gurg~! do "'.maral.
Szgadas Vlal1~.

Rio de Janeiro:

Abelardo Mn tz..

M:nas Gera1s:

EzeqUIel Mende::.

Partido Comu.nista BrasiZeiro

São Pl.lulc:

Osva ldCJ Pacheco.

Partido Republtcano Brasileiro

M1raI1nic:

Llno Machadc.

S~rgl!1~:

Durv!ll Cruz.

Minas Gera1s:

Oanlel Carvalho.

Partido Democrático Cristcl0.
São Paulo;

Manuel Vitor.

Partida Republicano Prof/Te:ssistn.

São Paulo:

C;l.mpos Ver::;!!.l.

O Sr. PRESIDENTE - Está findo.
a hora do expediente. motivo por que
deixo de dar n palavra ao Sr. Depu-.
t::.do Eduario Duvivier, orador ins
erito em segu1'::la.

Acha-se sóbrc ri. mesa o seguInte
rcq.uerimtnto de urgênc1a de autoria
do Sr. Segados Viana, c outros, assim
redigidos: .

Ccnsldcrá,ndl) a situa.ção de emer
gênc1a/ e,s mof:lvos de caráter público
e de solidarleda·de humana.que '1nte-
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r.essam direta e imediatamente gran
de parte da população, senão tó:l.a a
população do Distrito Federal, eon..
substanc1ados no requer~mento apre
sentado em nome da bancada traba
lhista pelo Deputado Manuel Bemc10
Fontenele, na sessão realizada em 1·1
de fevereiro de .;1.946, e concernente
aos despejos de que estão amc-açadas
numerosas familias brasileiras:

Requeremos urgênc!a para se tratar
de. assunto do referido reque1imento
e para a respectiva votação.

Sala das Sessões, 19 de. fevereiro de
1946. - Segadas Vianna.. - Manoel
Benício Fontenelle. - Ezequiel S.
Mendes. - Guaracy Silveira. 
Paulo BaettJ. Neves. - Benho Condé.
- Romeu de Fiori. - Ru.bens de·
lJfélo Braya. - Á. J, Silva. -:- Barreto
Pinto. - Ruy Almeida.

A êste requerimento acompan.h3. o
seguinte:

Requeiro que seja pedido ao Exmo.
Sr. Presiõente da República a suspenr'
são da vigência das alíneas d e e do
art. 8.° do Decreto-lei n.o 6.739, de
26 de julho de 1944, cuja reda.ção foi
alterada pelo Decreto-lei nP 7.465, de
16 de abril de 1945, e uma medida de
proteção aos inquilinos no I caso de
venda do imóvel, propondo que· seja
obrigatório respeitar o novo adqui
rente a locação anterior.
, Assembléia Ca.nstituinte, 14 de fe
vereiro de 1946. - Manoel Benicio
Fontenelle.

~

O SR. PRFSIDENTE - Vou sub..
meter à consIderação da Assembléia
o pedJ:do de urgência. Os senhores
que aprovam a urgência soI1citada,
queiram conservar..se sentados. -

.' '

O SR. CAFÉ FILHO (Pela' ordem)
- Peço a V. EXicia., Sr. Presidente,
me informe se o requerimento a que
se refere a urgência é o d3. Bancada
Trabalhista, no sentido de que a As
sembléla Constituinte sugira ao Sr.
-Presidente cia Repú,bUca a elaboração
de leis.

O SR. PRESIDENTE - Per:feita
mente.

·0 SR. CAFÉ FILHO - Neste caso, Sr.
Presidente, veto contra a urg.ência.

(Manijestam..se simultâneamente vá
. rios Srs. ·Constitu.intes.)

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
05 ttmpanos) - Atenção! Parece que
a Assembléia não está perfeitamente
es~larecid:a.

Os Srs. SeS'o.das Viana, B~nício

Fontcncle e outros solicitam UICên
cia p-ara discussãp e votação do re..
querimento a cuja leitura pro::ed1.
Oonsultei a· Casa _.sôbre_ se deferia
a urgência.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Peço a palavra pela ol'"dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa..
lavra o Sr. Otávio Mangabeira..

O SR. OTAVIO MANGABEIRA
(pel4 ordem) ~ Sr. Presldelite,que
ria fazer uma dedaração de _voto. con
tra a urgência, porque me· parece que---'
requenmento nesse .sentido nâo com..
porta ~ncamir.haD1ento de votação.
Pergunto a V. ~::ia. se já anunciou
a a.provação da urgência.

O SR. PRESIDENTE Infor:no
ao nobre Deputado qUt: não anune:lel
essa aprovação.

O Sr. BARRETO PINTO - Peço llcen..
ça, Sr. Pr~sidente, para ponderar
que V. Excia. anun-cio1.& a aprovação
da urg·ência. Mandando verificar nas
notás t9.qu1grá.ficas, V. Ex:::la. verá que
foi dito: ··Os senhores que' a.provam
a urgência queiram conservar-se
como se acham. <Pausa.) FOi conce
dida a urgên:::ia!' Nesse momento, o
Deoput.31do Ca:fé Filho pediu a pala-
vra. .••

o SR. PRESIDENTE <fazendo soaT
os tímpcmos) - Peço a atenção do
ilustre Deputa'do Sr. Barreto Pinto.
/:). Excia. está alterando a ordem. A
Mesa não pcde ser Interrompida em
suas dedsôes. ~ do regimento. Queira·
S. ,Excia. esperar". <Aplausos.). .

O SR. BARRETO PINTO _..• Peço
a .palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la-vra. pela ordem, o Sr. Barreto Pinto.

'0 SR. BARRETO PINTO <Pela.
ordem) - Inlelalmente, Sr. Pres1-
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dente, digo que acompanhç o gesto
dos meus ilustres colegas, aplau·jlndo
a Vossa Ex·celên:::1a. O que peço, po
rém, e apenas o seguinte: seja con
firmada. rat1f1ca,:1a, nomologada a de
cisão que V. Exc1a. ll·nunC!ou: fõra

, conced1,da. a urgência. AI estão as no
tas taGuigráficas: a 1mprensa e tóda
a Assembl~1a ouviram as palavras de
V. Excia. ao informar: l/Está COllze~

dida a urgência." Só então se ma
n1fcstouo Sr. cate Filho, pronun-

. clando as palavras' de que a Assem
bléia já se inteirou. Esta é a expres
são da venta·de.

O Sr. Soares FiZllP - Precisamente
.quando julguei ne,~tssária a verifica..
ção da. votação.

O SR. PRESIDENTE '- Atenção!
Logo após anun~!~·r. a ..Mss:l. a vc·~~ção

, dei. requ5rimento, Vâ:!05 S:s. Consti
tuin tcs d:mo:1st:2.:;:.m qu~ não tinham
apreendido bEm o que se passava.
(Palmas). .

Fui juiz, e a~~:m ainda p:'<lcedo, re~

ce-b:m·=i.a 03 emb-::.rgo3 e ji.ilgando..os
proc:!df.:ltes (Risos).

Não ç,ucro qile a Cz.sa tom~~ qu~l

qu:;;:- del!b~:açfi:o sem p1enocc:lheci~

menta de caU!l. Ascbservaçõ~s dos
51'S. Otávio M:tng:l.b~ira e Cz.íé Filho
e dos den'lais Srs. Deputados de!l.1CrU;
tram que se hnpunha o escI3.recimen
to a que a M~sa não S.2 fur't3..

Consulto, a3!!m, ? Assemblé:3.:
Os senhores que concedem a ur

gência qu.;!:zm lavantz.:-se (Pa'usa).
Fo! rejeitada.
Há, ainda, .!::ôbre a Mzsa cs s~guin

tes r~que:!m~ntcs:

Requs:emos urgê:lc!a pl:-a dis·~u~são
e vct3,ção do rsque:'im~nto do df·pUta
dr. Cd~ F11ha selia! t3.::ldo l!1f.arm3.çõ~s

do Poder Exz·:::ut:vo ~ôbl'e as prcV1~

dência5 tcmadss" ~ôbre a publicação
do 4'L:v:a Azul" e a nct3. do D::paf
tlm:mto de Estado Norte Amzric3.no.

Sila. d:ls Sf:.::::ões, em 19 de fevereiro
de 1946. - Café Filho.

.R~ue:emos que sejam pedi-dasin~

_ formações ao Pode.r Ex!cut!vo sôb:::c
as .. p:cvidêncis.s. que fCl:.'3.m tom'3.das,
pelo Govê:no. e·m face cbs acu.sações
d:a "Livro Azul". do Departamento de

E::t::.·do !'Tc:'te Americano, de atlvkl:l.-
. de::s de bra~i1::iro.s contr~ a ,;,egurança
d.~s Amé:::lcas.E se existe a.purada
alguma cc::::e.l:J.çâo dessas ativld3.d.es
conl o afundamento do Cruzador
uBahia". ~

5;:.1:1. das Ses!õ~s, em 19 de fevereiro
clt: 194.6. - Café Filho. - Hamilton
'Nogueira. - Domingos Vellasco. .

O 8R. OTAVIO. MANGABEIRA
(Pela ordem> - Sr.: Pres!·dente, votei
cesnt:a o p:::imeiro e voto contra. o pre-

. sflnts p~·dicIo de urgência, porque só
em casos muito E'Xc2pcionais deve esta
s~r ccnce.dida. p:;lo Parlamento (14uito.
bem) _ .

Não ss pode estar. a ca.·:la I::omento,
:wl1:!tnn::1o u:gênc!a à Ass~mb!éia

Ccnztitulnt~, pa:-a votar sem co:lhec1-
mEnta Exato d.3. matéria. O natural
é que cs r(;querimentos ofereci<ios
sejam publicados, p3.:'3. que a Assem;.
blé~a to-:n~ CC:lhECfmento 'de seu con
tr:ÚIl:O e sôb::e êl~ refUta.

Aí está por que, apr2s::nt:t.ndo ainoda
O:lt~m mi:lha indicação qúantn á
Ca:t9. de 37, não requeri urgênc1a
lJEm cnHm, nem hoJe. Quero que' a
ASE;c:nb!éia delib::re somente cem
pl::.·n.J ccnh~c!mento do assunto. Não
pa1t;mcs estlr aqui sendo colhi-dos de
surpresa, a cada 'instante, com pedi
dez de urgência (Apoiados).

Eis pa: que veto contra o requeri
men.to (MUito bem; muito bem).

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
(Pela ordem) S:: • Pre.side·nte,
5:'5. Com:t!tuintss, 1!g~1ras pab:vras
para ju.üif!c:a.r o req:.t:!.r!mento' de
minh:l. .auto:i:J..

E::tcu certo de 'que, n9. consciência
plena de sua sob2rani:a:, a Assembléia
Nacion:il Constituinte não pcd.eria
fle!:: indifsrént~ aos graves acontecl
men tes que se p:isss.m no continente
am:::-!cln-O. E não ccnsidero questão
al,!um~ mais u:.'gente do que esta
eM.uito bem).

O Sr. Café Filho - UrgentíssIma.

O SR. HAMILTON NOG'O'EtRA - Sr. Pre~"
s!dante. se se t:,lt3.sse de questão in-

- tràe~:::~ndo a duas n3.ções amigas,
m3ndaria a ética parl3.mentar flcás
s:mos à. p.nte. MJ.s não se cõgita.
epenas dissD~ Denúncias positivas,
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Pf;SS03.S de alta reEponsa:bilidz..de no..
m:na!mente c!tzd:ls, brasilei:o. acusa ..
dos d.e t:aidores, testamunhlS 2,,?on
ts.das ocupando lm?ort:..n tes C3.:'gos na
Rsopúbl1ca, fatos que teriam c~o:riC1o

aquj .sob a influência de ag~r.tes es ..
trangeiros - são realmente co:,s?,s
muito sérias <Muito bem).

Não poderis,mos ava:1ar as canse..
qUências désse documento S2 cleixás..
scmo~ que passasse desapercebido.

O Sr. Paulo Sarasate - Vot.c1 r:O;'l.
tra a urgência, apes:lr de est:;lr de
inteiro acôrdo com (J pensamento de
V. Excla. quanto ao assunto: ê!ltl'e..
tanto, pela gravidade que enCel'l'J,. eu
acredito que' a maioria da Ur!lão
Democrática Nacional, prefira pro-
t21ar a anál1se do fato. Isso. por.,:om,
não altera meu apóio a Vossa Ex-

celência.

O Sr. Prado Kelly - Perm!t~-me

um a.parte. O' requerimento d,,.., ora
dor· é dats.do de hoje. na s:mwlo de
solicitar que s~.1:3.m pedidas mforma
ções' a.o l' "der Ex.;cutivo sóbre p: OV1..

ciências que foram tomadas p~~o a~..
vêrno. - Se nâo fôr conc2:11da. ao
urgênc1:l. o requerimento po:lel'~cans
tãr da ordem do dia dos nos~cs tra
b:l.lhos de depois de c.m:l:Ihã..

O Sr. Hamilton Nogueira - Não
há dúvida.

O Sr. Prado Kelly - C;::mo vê
V. Excia .• se houv:;ss·e de sua. p:lrte
a desistência do p2dido de urv.ên~!&,

para que. a Ass~mblé:!a. med1t:l:;s~ só
b:-e os ·têrmcs do requ2r1m2nto, d'l,
dentro eie 48 horas, po=!.e.ria dlSCUtlr
e votá..lo.

O Sr. Ha.milton Nogueira - Está.
claro. Concordo com V. Excia. nl:lS
quero expor meu ponto de 'Vista 1)e3
50l1. EEtou 1:."l.s,zrito ht!. quat:o d13S
sem po:ier falar. e nisto com~o~:1O

com as p:tl3.vr3.s aqui proferidas p.:lO
ilustre colega Sr. Ernânl 5itlro.

O Sr. Prado KeZly Aps.r.t.ee1
V. Ex.c1a. pelo muito apréço qUd me
merece. .

. O· Sr. Nerc1l Ramos "'"":'" O re~nler1

menta àever1a· ser publi-cado e de(JOls
incluído em ordem do dia, Para de
bate e v'otação em tempo oportur.o.

J

o contrário· é a Inversão ·de- tOdas
a:s no:m:as regimelJta1s.

O Sr. Hamilton Nogueira - Em
c1ncomlnutos. t.;lr21 uma 51:lt~se do
que tenho a dlz2r, porque np.c.: se
trata de demagogia e sim de que.i:
tão muito séria. (Muito bem; pal~

mas).
Eu decbrava que nâo po~emos

avaliar as conseqüên.:::las que ~H},'fm
surgir de tais a,cantecim~ntos Sa
bemos que as gnn:les r~v·oluçõ~s e

~ d •as guerras nas,cem e aC0:1t·;c:re-ent05
aparentemente 1n51g':1íficant~s. Des::o
nh~cemcs qual o limiar de Uffi:l gllc::·
Ia' ou de uma revolução, po:s, ..una
vez desencadeadas, não são os na
mens que as cO:l:luzam; elas· (> que
conduzem os hcmsns.

O . que, Sr. PresIdente, que:,emo~ é.
que o Po:ier Ex:!cut!vo, em· hl:m'.)t't1D;
com eEta Casa. nos mostr·;! as ;::l:'o
v1dências comacas .no sentIdo d~ .se
instaurar um lnq,ue:'ito real. que tlão
fique apenas no prólogo, mas quo:: vã.
até o fim; um lnquerlto em que se~

jzm pecU::las provss. em qu~ 2.5 P~&-

soas acusadas tenham o direito livre
e 2.mplo de defesa (Palmas'. S:)mos
testernúnhas dos erros e injC.3tlçns
Que com~t2m 03 t.ibun~ls, q1J~(\I'C

c=r.::::a:io o llgitimo direito de de..
fesa.

Mau ponto d2 vlst3. é que d!!\'~nl.cs

~~~larec.:r 05 fatos. Pc!' m:u:: a1t~ e
respeitável que sej3. a origem :í~sse

dc~umento. dssd2 que há ora.silelros
a-cus3.dcs. tsmos o diraito :'e exiz!r
eschreclmento5. S::! fôr :l.emcust:,ada
a ínccência àêlEs, o qU!~ s:!;'j ct~se.ià

val, e·/lde!'ltsm~nte acabarll :odo o
amble:lte de angú.::tia; mas S~ :t~~so

eS$2.S· acusaçõ~s fo;'em cO:'Jflrmad~s,

teremos de adot~: enérg~J;:~~ p:ovl
dê:1CiaS para defender o l'e~tm'? de..
mv~rático (Muito bem: palm(ls) •
POl'que~ meus s~nhores - n:io t:l
nh2.mcs a menor Ilusão - as l~E:la&

não morrem. E1::l.s ps.ss?m q,q'.1~le

estado que TAINE chamn.va. de "ldé'as
cegas"~ e as idéias agem quando são
cegas. No fascismo. além da p~n';e

doutr1nári:l. cemos o qu,~ d:momm:l
mos fascismo residual. No. Brasil,
existe êsse fascismo residual.

Os nolJres Deputados Flores da,
Cunh9. e Juraci Magalhães já. de-
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monstraram, aqui. com~ êsse fascls....
mo t~m procurado a~hm'Calhal' a
Assembléia Constituinte; I mas n"~ pre..
eisamos defendêwla <Mutto bem)

O que desejo .afirma~ ~ qu,e, Unltlo
vez demonstrado eXistirem 1'ccof de
<l.sltação e agentes lnterna'C10lll:i~:>.

mlster se faz que êssels agentes saJam
devolvidos a seus pai3~S, 05 braSl"
ieiros traidores que :;oira)n as penas de
aco~d.o cóm a traição' que ·comeú:J.úl.
Ainda ma1s: tOda or'gamzação, seJa qU;;tJ,
'tõr, que se .encontre I no B:asll. e
;procure destruIr o l'eg~m~ d.emcerá··
tleo, perdera o eureito d.e eXls:!r cem
a verd.ad21ra demccracla: U1uito "em.!
PaZmas) •

SI. Presidente, Srs. I Constituintes,
p~ra terminar, agradeço os mOu\2atO:i
de atençào que me dis!pensaram J!'~l
num gesto de salvaguard.a a digl1l
dad.e desta Casa que assomel a cri
bun2.. (Mu.ito bem; muito bem; paZ
mas) •

,

O 5R. NEREU RAMOS· (Pela OT-
. dem) - Sr. Prf:l.>ldente, seguncl.o aca

bo de ser ln!ormado ~ eStava austn
te no momentl.. da vocação - a C::1.sa
r.egou a urgenCla paraoraquerlmen
to elos nobres ConstUmntes Srs. Ca
ié Filho, HamHton Nogueira e Dommw

gos Velasco. Se estlves~e presente,
também me man1!estarla contrã.:-ü
mente. Nâo vejo pori que se devam
inverter, constantemente, Os térmos
reg1rnentals, mediante aprovações d~

llrgêncle.s.
I

O requerimento dos ilustres Cons-
t.Ituintes Cafe Filho, I H~m!lton No..
j:tueira e Dom.:r.gos Velasco, a meu ver,
não deve ser aprovado p~la Casa..

• I

O ST. Caje Filho ~ A urgência foI
rej t:ltada.

O SR. NEP.EU RAMOS i- M~s o teque
tlInen~o não o foi; e ~como o au~or cio
requerimento, falando. pela ordem, S~
pf~rmitlU defendê-lo. julgo ter os m2s
mos direitos de, falando também pela
ordem, contrariar o pedido. Os direi
tos ele todos nós devem ser 19uals. Por
que razão os dos signatários do reque
r1mento hã.o de ser malores que' 05

.meus?

O Sr. Café FiZ?1.o T- Os signatários
não negam a V. Exa,~sses direitos.

o SR. NERElJ RAMOS - Houve apartp.
ao qual respondo. O' nobre Const1..
tu1nte Ham1lton No~uclra entendeu..
:>e no direito de defender o seu reque..
rimento e eu me julgo com o direito
de lmpugná.-lo. E o faço para dizer a
nação que o governo do Brasil, con·
fia.do a um· emlnente bras!lelro, cuja
sensibilidade patriótica o pais toic CJ-,
1.1h€ce. cumprml. rlgo:-osamente seu
1ever neste caso como em te·dos os que
,surgirem e disserem resp~ito acs 1:1'"
terésses da defesa nac:onal.

Existe, porém, mn organismo pró..
l:>rio para. ocupar~se do objeto' qur.
constitui a essência désse requerimen·.
to. O "Livro Azul". que foi remetido
r.do Departamento de Estuda amerl..
"ano acs governos- do contin~nte. hâ,
U~ SEr devidamente conslderado pelo
Govêrno do· Bra.sil. Mas, dentro da.
lw.:)sa orgamzaçâo cont~nentaJ eX1Ste c
Comité de· Defesa Política do Contl..
rientc, ao qual cabe, precipuamente,
t~mar conhecimento ci::s questoê:!.
;..yc11tuds.s no "Livro Azul". no mtr:..
;,:~~se do nosso Continente e, portar....
w, no interêsse do Brasil. I Nã.o d~ ..
'\'i:01ll0s nas abscrvn atrH)UlçOf;S oaque
íe orgallÍsIl1o. rr~mos. ness~ Comi,,~,

com sede em Montevidéu, um rer>rc:
;:,entanteque há de sab~r e sab::ra. pc....
certo, - zelar os -direitos do nosso
pais.

Aproveito a oportunld:l.dc de est2T
nc~ta tribuna para rzz~r um llgelro
r&'paro ao discul"~O aqUI !ido .p~10 no
bre Deputado Sr. Domingos Vebsco,
quando S. Exa. !êz ,a,cusação que a
maioria e o Governo re:put:.\. grave
mEnte mjusta ao Sr. Emb:;uxadcr de
Portugal,' Sr. Teotônio Pereira. .

Váríos Deputados Comuni~tas

Fascista. conhecido. (Apoiados c não
ar.otados) •

O SR. NEREtT RAMOS· - O Sr. Teot~·

nl0 Pereira, homem de grande cul..
tura, diplomata d.e carrelra,qu,s v;;m
reprt,sentando seu pais com absoluta
probidade; <muito 'bem,' palmas). ~~e

é o representante de PortugaL ..
O Sr. Gregório Be~erra - De Sal!!.

zar. <Palmas nas galerias) •
O Sn. NERE'U RAMCS - ••• e dizen

do aos .brasileiros que o Sr, Teotôl1io
Pereira e embaixador de Portugal, te..



-24-

reI falado à própria alma do :Brasil.
(Palmas no rectnto>.

Sr. Presldente, temos, por uma ln
terpretação ampl1ativa do nosso reg1
menta. pe.rmitido que a Assembléia,
dest1nada ,exclusivamente à elaboração
da Cart~ Constitucional do pai" ...

O Sr. Ferreira de Sousa - Exclu.sl
- vamente, não apoiado.

O Sr. Hermes Lima - O embaí,:"
xadoX' de PortugaJ fol- encarregado lJor
Salazar de' ajudar a intervençâo na
Espanha. Isso e que é fas~lsmo. E'
um embaixador que sacr1ficou m1Lll9....
res de vidas de portugt.ésp.s antif2.s-
c1stas; é. portanto, um embaixador
cr1JrJ.noso. (Palmas nas galerias.)

O Sr. Flores da Cunha - E' nm
embaixador fasclsta. (Palmas nas go.~

lerias.)

O Sr. Jos~ Clindido - Isto é :::lS
CISmo residual.

O Si'. Gregório Bezerra - O Donre
orador está defendendo o fascismo da
t!'1buna da ConstltU1nte brasl1eíra.

O 8r. Hermes Lima - E t c.m fas
cista conhecido~ o embaixador de Por
tugal.

O Sr • Flores da Cunha - V. Exa.. ~

SI. Senador, não quer permitir a u:
génc!a., pvrque diz G:ue () Poder pÚjJll~o

está. ai para defendera dignldade
· n.acional. Esquece-se, entretanto, de

que o Govêrno passado só decla]'vu
guerra, mesmo depois de a.fundap'og
DOSSOS navios, depois que o povo se
manifestou. <Palmas.)

O Sr. Café Filho· - V. Exa., :mm
(l seu brilhante dIscurso, está justlU
canda a urgênc1&. da matéria.

O Sr. Caíres de Brito - DeseJo
perguntar ao nobre orador: - Não
fOssem as declarações do "Livro A~ul"

e o Sr. Aunos, que teve-- oagreement
do govêrno braslleir:l não estaria ~.qu1

tão bem' como o embaixador '5alaza
rlsta.? (Trocam-se vários apartes) .

O SR. PRESIDENTE (Faze71.-io
soar os timpanos) - At,enção! cem
a pala"ra o Sr. Senador ~Nereu Ra
mo:).

o SR. NEREtT RAMO'; - Vou respon
der ao nobre Deputado Flores da Cu
n~. Se S. Exa. me tivesse dar.h o.
honra de ouvir minhas primeiras pa
lavras, seu aparte de certo serla.)u
tro.

O Sr. Flores·ela Cunha N:i.o
apoIado, sr.' Senador. V. Exa. ·Us:se
qUE. o caso não era de urgência. '1'1'20
.'f;~ndo-se, entretanto, de assunto qae
er1volve 'a cUgn1dade nacional, a AS·
sembléia, portanto, poderá se dec:arar
'até em sessão·-p~anente. (Pal
mas.)

O Sr. carlos MarigheZa - Mesmo
porque S .. Exa. está discutindo a ma...
téria..

O SR. NERP.U' RAMOS .:-. O que decla
rei fol que, :e estivesse p:'::lsente, .(1")1:8.

ria com a Assembléla. Am~tér1a da .
urgência' já era vencida t: não podia
::1:'1 renovada.

O Sr. Prado Kelly -Perdóe~me

V. Exa .. A matéria do requerim~:1to

aInda não entrou em <.~iscussão e VJ~

S~ Exa. ja se pronuncia contra ti p:::
dido 'de informações. prerrogativa Q!J.e
tem s1do justamente disputada ~l:JS

Srs. V,:)~5t!twntes.

O Sr. Barreto Pi.nto - O oradlJr e-s
tà lev'antando uma questão de or:]~m;

para mostrar que o requerimento não
devel1a ter sido aceito. pOrque ··st.a.
subscrito por três Srs. Constitut,lnres
apenas, quando o Regimento. exige 25
fi ~Slllaturas .

o 58. NEREtT RAMOS -ColOl)uel~:ne

na mesma situação em que ficou, :rem
protesto de quem quer. que fôsse, O

Senador Hamilton Nogueira.

O Sr. Carlos Marig1z,ela - Não ê
conveniente defender Salazar.

O Sr. Jorge Amado - Creio que a •
defesa do Embaixador. d~ Salazar. na
Brasil compete liO Sr. Antônio fi'~rro,

diretor doD. 1. P. português, e r'..ào
ac l1der da malor1a cesta Ca~a.

O SR. NEREU RAMOS - O na.bre ('o...
. lega há de concordar em que as mi
nhas atribu1ções de. líder devem ~-er
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Claro que

O SR. DOMINGO~ VELASCO 
Sr. Presidente. ant·es do mais. rendo
minhas hCom2'I1.agEm~ ao Senador Ne
reu Ramos, por vir a esta tribuna. res-

O Sr. Prado Kellll - V Ex.a me
:eee tôda a consideração d'a &Gem..
b!éia.

Ninguém

exercidas consoante o entendim:mto
daqueles a quem represento; (Muito
bem; PaZmas.) O nobre colega hão de
cuncordar em que eu nâo va ped1r 1n!:l~
plração a sua tlancada para CUm?Tlr O ~R. NEREU RAMOS -. 52 ~ nobre

.o meu devel·. <paZmas.) ~ .S:I:·lc;,.:.r ~:1milton Ne>gu21ra. pode de...
ln,ter. prev1r...m~nt2, seu rz'qul.2r:..m~nto,

O Sr. Carlos Martghela - Aliás e::;.. pe>r . ql11e m~tivo o líaer da maloTla.
pmhoso tz.mbéJm- não po:le 1mpUi;ná~lo pré..

vlam.:mte. se ncs.,s·os dire1tcs são
.0 Sr. Gregório Bezerra - V. EX~. 19u,als? (Palmas).

nao deve defender o fasc1smo. ~ao

foram os fascistas que elegeram Vos~ O Sr. Hermes Lima
Sb. Exa. 'Ç)ara eso;a Casa. . .pc·de..

O Sr. Gab11ei Passos - Os portu- O Sn. NEREU RAMOS - Não qi\ll2ro
guêses é que d.~vem tomar cont~ dêle para m~m mais de que conc:;d<l aos
e não nos. m.eu: Co-IEza.s.ma.s nãv abro mão de

meuiS cire1tos. em J:l.ipótese algum-a.
O S1. EJermes Lima - Devemc·s l~r

cuidado com êl~. pc=c;ue é agente 1'~"? Sr. Flor-s da C1Lnh~ - ~inguém
t.E:macJona! C1ofas~1::'1l1v (Palmas.' Nao qu.r 2;tra.palhz.r V. Ex. <o.:so).•
podemos receber no Brasil agentes O SR. NEREU RAMOS - Bem sel Que
confessos cio fascismo! <Palmas.) V Ex.a. não m.e ces?-ja atrapalhar,

O 8Ft. P.éf.ESIDENTE _ Aten,;:3.()! e V. Fx. sabe perfeitamente que não
Peço àos Srs. Constituintes que me sou um homem fàc!lmente atrapalhá-
auxiliem a m &. n t c r a pala'lra veI.. (Riso. Palmas.)
alo orador..Os nobres colegasp0l.1'~1·i\o O Sr. Flores da Cunha - Fique!
rasar oportunamentt:., ma:; devem O~"'" sabúldo agora.
ml~1r que o orador cont1núe sua eXiJo- O Sr. Barreto Pinto' - E que não
Slçac. entra ém tran:ühadas.

O SR. NEREU RAMOS - Sr. Pre:;!- . •
dente. oo::1e V. Exa. ficar certo de (lUe O SR. NEREU RAMOS -: V. Ex.
O~ A.partes dos nobres COlegas 50 hon- S9.,~~ q1:'~Q;'U . rZ~'p'~i:a os c.~reit.os dos
ram e prestIgIam nllnhac: oalaV1"tl:: m.:.ts col."'t'as. entr.tantc, uso do dl-
<Muito' bem.> Procurarei ;es-oonder'~ ~~t~;~:n::::iaa.SJsegurao p:coadlm:;:nto
todos os apartes que chegaram ao meu 5..
conhecimento. infelizmente 'não rJO~ Subi à tr~buna para irn,"Jut3Ilar o re-
derei atender a todos porque não tE:~ qu:::"!m~nto de. nob:-e Sana,.dor, sr.
nho, como diriam velhos escrl~ores Ham.i1ton Ncgueir&.. porqu? S_ Ex.a
portuguêses, as .oiças abertas para os S~_ ant.!,r.~pou em "'ir defendê~l<l. e eu
gritos. nan qU'=Tla qU? a 3ua d~f2:3a figul'a5se

Responderei, repito, ãqueles apar~ .em .?C'sscis OI Anais' sem a res,poota.
tes qu" ouvir, porque meU Q'erver aqui im:-:'l3.ta qu'~ eu lh~ d~v1a. (Palma5J.
!tão é ap.s·nSis repZ'~s~n·tar o m·~u par~ Rr"ito. qus l m-s.iori·a cc,ntlnua a.
tido político. que é a maioria. m"'s cOI1:s1de·:-ar o Sr. Emb3.ixa.do,r TeotO-
também pre~l~ar aos de-ma!s 1'e'Pre'sen~ n10 Pereira um d!gno re·prese,ntante
ta.ntes d.a Na.y3,o a cons~d.era.ção que de P:>rtu~al. (Palmas. Apoiados e
êlE~ m~'r~~Em p::lo m3lnd:ata qu·e 1',e~ não apoiados).
c~ber3m do povo b:aS'ile1ro. (Muito <D . t d" d S Nbem) • uran ,2 ol~.curso o r. ~...

D:~";Jo, a,penas. que se -nã.a me co.. reuRsmo3. assume a Pre~.!.dêncl:::.
loqu~ a m!rn em situaçã.Q de lnferlo~ o 51'. Otáviu Ma.ngabsira).
ri-ca.::!s ante ",5 demais Senhores
DE\pU'~a.1.O's e Sena.dores .

O Sr. Hermes Lima
tE'Ve' êsse pensamento.
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ponder a de·clara.çí.A. por m~m feita
ha. qua.tro dias.

Tenno impressão de qu~. se S.
Ex. 11 e eis m,:Us nc·bre. colegas da.
ma10ria soubessem quem e o Emb~u-

, xador de Portu~"A! Sl, Te,otônio Pe
reira, não v~ria~ a esta r.ribuna, es..
se-rúCla,~m2nt!! democrát,i'ca. ci~z!!r qU9
o con..s1ds,:am tlc,mam absolutam,ente
~igno de seu cargo.

Nã.o, Sr. Presidente. Tanto qua.n ..
to o 5r. NenU· R:unos.t!mho eu e
sem.pre o hei mo.stra·d" n: m:nha vida
pública - intei~aresoonsablUdadc ,!:Ol"
aquilo qu:! digo f.. Nlição. I Muito bem».

I>iSl~)~ e·u. na ê12oz1araçáo a qu·e S.
Ex:A re~lpclIl.ds:

4' Aqui já$e enccntra disfarçado
um rap:-asentante dj si!azar1.sln'
portu.guês. ,qu~ foi s;:rn,p:e um
a.g2nte astuto c:.o hitlsrismo. "

I

. Afirmei 15:::.0, 5r. Presidente, e pro-
vo.

a Sr. T~otônio Pereira foi o p1'j
m·eiro e:JIllrt,;.1x:?:iCr ~3J:-aza.rista em Bur..

• • I • '
gcs, aln::a quar.;c.'Q J sangue espanhol
corria na EspaD.ha.,

E lá, Sr. Pr€s.1c.ente, foi éle um 1ns..
trumento nas mãos dos' Embaixado:es
hitler1stas e fascistas (Muito bem,. um
artínce da lntervençâo .de Hitler e
Mussol1nl . na Espanha (PaZmas).

Posteno:mentC1 o Sr. Teotônio fle
re1r.s., - CUJO deme profiro com des::t
grado - organizou a '11.~eS'ião dos fJl
tintos", constit*~a de por~UgUe5CS,
para lutar contra os republicanos t::S

panh6is. Assim! n:t.quela o::aSl;iC tUe
interferiu, m!litirmente, numa questão
interna da Esp9.!nha e po:l.erá raler a
mesmo. coisa - no Brasil. <Muito

'bem). O que. porém. mais me revolt3.
nesse agent2 r:l~cista; e mais to:a 'neu
coração de homem de sent!men~os
cristãos, foi ter lo mesmo insp:r.?do ao
govêrno s:llnzarista a. entrega de l'efu
giados espanhóis que se encont~ll.va.m

• ; I ~em cerrltor.o portugues ...
O Sr. Paulo. Sarasate - Dcsu

manot
a SR. DOM:INGOS VELASCO - ••• dos

quais - saioZl. esta Ass~mblêia - ~v
raro Olrbarameute assassina.-dos CêT,~a.

de 5.000 na Praça de Touros de Ba
~aj6s.

~ ésse, senhores, o homem que o·sa..
lazs.rismc. enviou para o B:-asll, 11 1.llD.

momento em que a situação mUl1=l~a.l

l;rans!ormou o Rio de J~melro no a.m
biente malS favoráveJ as tntrlgas LO"
ternacionais, (Muito bem). Níi.o é,
portanto. um Embalxactor de Portugal
que viso, (. nenhum brasileiro. muito.
menos eu, acusarla um representanr,e
d1plcmát:co ao povo português. Não!
:e porque êle é Embalx2.dor do stl.1:t
~arlsmo! <Muito bem) ~le é EmbaI
xador do .fascismo· internacional!
lPalmasl .•

Ele, SI. Presidente, está querendo
<:rlar dificuldades ao povo brasileiro,
povo que Já derrímou ~eu sangue
contra o faSClsmo lnterna<llonal!
(Aplauws) •

.Assim, oSr. Presidente, com a res
ponsabilidac1e que também tenho, não
r~tlro um:l ú11!.ca expressão ao meu
d~scurs.o, .mbora agra.d.eça as palavr:ls

_Çlo Sr. N'e1'cu Ramos. e reafirmo. o que
declarel, ae~ta.. cribuna. n3.quela Uf;a
:)1.lo: aproporçáo que me forem ---:ne,;;-··
gando as informações dos democ:z:t3.S
portugueses. jenunclarelns atlvld"l.:;es
c.o5r. reotõmc. Perelra. gra!lr1~t1Je1lf'<:

preJudlcla15 M. .Brasil. Que o llAe:iJnO

vc!te a PortugaJ e lá .contlnue JS ::'~Its

sa.L!tmaleques a Salazar. No Br.lsil,
ano; no Bl·asll... ante~ do malS, ') t;J:,e
aefenc.ercmos é o mterês~e do s~u

povo ,Muito bem. Palmasl.

O SP... BERNARDES FILHO -'Se
nhor Presidente, já teve. afinal, o de
sflJ:i.do e·co nesta Assl:mb2é!a J. n'1~a do
Departamento .:ie Estaao Americauo.
O aS:i'.mtc. e ~rave e a.ellcado. Grave,
51' .. Preslaentt:. porque não pode d::.lxar
de est:tr· empenhada em abono da ve
raClaac.e ou cl.a autent:cic.aae do ')êU

contcuao não apcna5 a nonra aos ~~

mens daquele Departamento de E;";
tado, mas, ja. agora, a· da própr:a Na
ção norte ..americana, de v·ez que seu
gran·::te ?resldente o Sr. Truman \Toem
de dec1:lraI :Jue, não so tomou conne
c:mento déssa nota, como a leu :te
principio a fim, autorizando sua pu,:,
blicação.

Grave, Sr. Presidente. porque ela.
não deixa d.úvldas de que, não a
nação argentina nem bmpouca S~!l
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povo, mas' os' seus último sgovcrnos,
:rea!mente, terlarn propicJlldo1 iavore..
CHio ç ate mesmo aJuaado o. ~StHO~

nagem nlzista, prestando aux1l10 as
naçoes em guerra contra as Amérlc;l,s
e contra a clvUização contemporânia.

Delica,da, Sr. Presidente, porque,
seja qual !ôr o nosso prnounclamento,
como quer que apreciemos ês~·es fatos,
naaa po=!e atingir o nobre povo tia
nação ar;entlns., porque êste desco
nhf;c~a certamente os acontecim,entos,
e ante a SUl t1Ubl1clcla·~e há de cz,t::.r
tio atOnito e e.sta!'r~cl·cio qu~n:(; '11121
quer o.e nós.

O Sr. Luis Carlos Prestes - D~

lnt2rês~-e para tocio o Continente la..
. tino-americano.

O Sn. BERNARDES FILIIO - M:lS
a vero.ac.e. Sr ~ PreSldente: agora que o
assunto esta em cteb:ate. é que, dentre
tantas referências graves já aq.1:.1
!eltas,· uma eXlste que não pode dc1:<.ar
ae se: con.::ilC1erada pejo goy&rno .ora··
sl1eao, Jt a qt:e se retere - e Já ai
com tóca~ as lEtras n:l. cItada not,a 
a atuaçàCJ, n'- Argentma, do ~uturo

emb:uxacor esp·anho! no Brasll .:5e
n!10r At:no5. S. Excia, esta de via..
gem p.ua cio quase desembarc:lu_o
.p:n2. assumir seu pôsto. PO-': aqui tam~

bem passou em 194.3 chefiando mlss?o
cl.e Zarat~r aparentemente cultur.al,
·ma~. no tunaa pelo que se dep:e~nda

<ta palavra 0.0 Dep~rtlmento de 1::s':':
'ta.do, em mlssâo d·e caráter s~crcto ")I.l.

po::que n~c. diZê-lo cl::n,'amenwJ de
franca CSplOn:ig€m,

O Sr. Nereu Ramos - Se V. Exci:a.
tivesse tomac.o t:onhl.'cimento das de.. ·
cI:a.raçõ~s ao Mimstro ttas R.eb.ções ex
terIores, :J,·dqu1nfla a certeza de .:j,ue
ês~ embaixadol não tomará conta ::to
cargo.

o SR.· B!:':RNMl.nF:S lJ1ILHO - A~).·3."

<t~ço o apa:'t~ c~,zlarec~·':{)r 1.l'O n~

bre constituinte. Nãl.. conhecia, real
mente. os têrm.cs de qualquer nota a:>
Itarnara.ti. Jã agora., porém, preci~o

<:ont~nuar justif!cano.o minha presença.
na tribuna.

O que eu pretendia era trazer ao
'conhecimento da. Assembléia que, ji
:deve ter lido a nota em· aprêço, :".gwJ.

foi Do a.tuação do Sr. Auuos na~..
gentlna.

Lamento nú·(j ter c,omlgo o referido
documento, polS não supus que os de..
bat2s a respelto se travassem nojc.
:OlZ a nota que S. Excla lo cerla tomado
parte, senao mesmo preSIdIndo reu..
niõcs com o govêrnoargentlno, n3.5
quals se: admmu a posslb1l1tl.a.cte .~e
contl'abando ete armas ao. ·Alemanna.
para a República Argentina, atro.vé.3 da
~spanha, não tend.o esta·do POIS tle
:rara d.as COZltaçôes, senhores, a tl1PÓ"
tese de uma agressã.o ao Brasil.

Não seria. port:l.nCO, possível, Se
nhores C?nstltumtes, que pcrman~ ..
cê~semos de braços cruzados, sem
pleno connecimtnto da real at1vidade
a.êsse emb~lxaCl.or na Rcpublica Argen..
tina, e ~nem que recebêssemos no
no~so melO um agent~ suspelto e CUjas
",-tlvldaae:: senam ~ncobertas pelas
:)ll.a.S 1mumdaaes dlplomitlcas.

Mas, Ja agora "dIante da mform:.lc;áo
prestada pelo nobre lidel' da ma.oria.,
ae qUf o futuro emoalxacor espa~mol

Já nào uescmo:ucara. no Bras!! nessa.
quahc.aoe, so na motivos para congr;\..
t.ul~ções com ü govêl'nc. 11111!ito oem,
palmas,.

O S:t. Ivo D'AQUI'l'O - Sr.nhor
Assembléia real equivoco acêrc3. do
assunto que o nobrellder do Partido
&~clal Democrtl two exp03 n~sta Casa,
quero ac:-csc:;mtar aJ3t.:mas palavras e
que, sem dúvida, c:Jrrcbo:arilo o seu
pensamento c o da malo:,!a.

Enten:1o que h~ em t:.ma part~ d~sta

AssemJ;..léla reaJ .equlvo·::o acerca do
metia ele considerar os repr::lsen~antes

c.üplomát:cos ris-um pn.!S em Quero.
Pa~cce-m~ nã.o estarmos atendendo

bem em que os manctatarlos e dele..
gados diplcmat1ccs r.;p~es2ntam um
Estado; e, em regra, as 1cllHas políticas
n21e dominantes.

Ora, n§.o podemos, assim, exigir que
Portugal, ou qualquer outra nação,
m::mdc ao Brnsi1. ou a qualquer pais,
quem não represente, estritamente,
a.quêle principio e aquéle pensamento.

O SR, PAULO SARASll.'rE - Neste caso
V. Ex. está em contradição com o
pensamento de Sr. Mmistl·o Neves da
Fontoura, que diz ter a Espanha man~
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dado um representante que não foi bem
receJ:;ldo pelo S'ove:-no brasileiro.

O SR. Ivo D'AQüINO - Não estou
emcontradlç5.o, c vou lJrova-lo. A dIS
tinção que há afazer. no caso, é a de
ser, ou não. o representante persona
grata. Isto, porém, não se relaciona
com o pais representado. mas com !lo
própria passoa do diplomata.

O Sr. Domingos Velasco .:- Foi cem
relação à. pessoa que d1scutimos aqui.

O SR. Ivo p'AQUINO - O caso de
ser persona grata enl um p3.is ou em
outro decorre de circunstâncias rela
cionadas en~re a pf:ssoa do diplomata.
e a nação onde vai ,sediar-se.

O Sr. Ferreira de. Sou.sa - Pode
deccrrer também das idéias que a pes
soa represente . ....

O Sn. Ivo D'AQUiliO - pc;lo argu-
o menta de V. Ex. terb.mos d~ consIde
rar pessoas não gratas todos os repre
sentantes que o viessem de Portilzal, e
acabaríamos, portanto. com asrela
çôes diplomáticas cortadas cem essa
nação. <Palm.as no recinto).

);:: de boa ordemtntcrnacion::tl, S2~

nhor Presidente, que ace1t~mcs, em
principio, os representantes. das nações
amigaz.

O Sr. Soares Filho - Não estaría
mos, assim, de acôrdo com os prln~l~
pios sustentados pelo BI'asl1 e pelas
demais Nações Unidas, qu~ excluem ele
~eu seio -aquêles que não te:tham idéias
demccráticas.

O SR. Ivo D'AQUINO - Pelo prtn
cipilJ que V. Ex. está. defendendo, na.
ções. conica Inglaterra e os Estados
Unidos não poderiam.·'aceitar reprcs::m- 
tantes diplomáticos da Espanha e d.e
Portugal. '

O Sr. Domingos Velasco ....:. V. Ex.
permite um aparte? Estou ouvindo a
sua lição de direito inte:-r...acional, mas

. o caso do embaixador de Portugal. Se..
nhor Teotônio Pereira. consIste em que,
pessoalmente e por suas ativtdades, se
tornou um homem lndeseJavel no Bra~

sil~ Esta é a minha tese. o

O SR. Ivo D'AQUINO - Ouvi o que
disse V. Ex. em seu discurso. Que:-o
acentuar, entretanto. o sel;u!nte:' o Se
nhor Embaixador de Portugal foi re
ceb1do no -Brasll como persO?1a grata.

o Sr. Juract Magalhães - Mas po
de deixar de ser."

O Sr:. 1\0'0 D'AQUINO - Nesse caso.
competiria ao M~nlsterio do ExterIor,.
à Chance1:lria B;asllelra, df:cictir a
êsse respeito. e, uma vez que já de
cidiu, não nos cumpre discuttr o .a5
sW1tO.

O Sr. Domingos Velasco - l?crdoe
me V. Ex., mas está errado. A1 o que
nos cumpre, antes de tudo, é: defender .
o lnce:êsse do Brasil. .

O Sr. Aloisio de Carvalho - Tr:v
ta.-s~ de wn compa.rsa do fascismo.

O SR. Ivo D'AqUINO - Aceitam tõ
das as nações o pvincíp~o de que os
representantes diplomáticos sejam
respeitados, .onde quer· que se encon
trem.

O Sr. Aloisio de Carvalho - En
quanto não vIolam as liberdades do
pais.

O Sn. Ivo D'AQUINO - Não está pro...
vado •••

-"--. - ...~ .
o Sr. DOmingos Velasco - Está.

provado.

_O SR. Ivo D'AQUINO - ••• que 'o em
baixador de Portugal haja violado as
leis brasileIras.

O Sr. Domingos Velasco '- Suge,:".
riu pimiçõcs p-ara ~rios port'Ílgt:êses.
residentes no Rio, como o Sr. Jaime
Cortesão e outros.

o SR. Ivo I1 1AQUTNO ..;.- Nada. temos,.
em tese, com as atitudes dos repre
sent:1ntes diplomáticos de outras na
ções, fera do Brasil.

O Sr. Domingos Velasco - Temos~

quando nos interess:lm.

O Sn. I'JO D'AQUINO - O que nos
interessa é o proceodimento dêles, sua
oriel'lta~ão,sua atuação den.tro do Bra
sil.

o Sr. Domingos Velasco - A tese
de V. E.~.llo seria razoável -em outra.
época - nâo no momento atual. de
pois da guerra tremenda que sofre..
moas, por ~mor da Demccracia. (Pal
rnas no recinto,:nas tribunas e nas .
galerias.> O Q:ue V. Ex.D quer é que o



-29-

.Embaixador de Po.rtugal organize um
"uU;clz. no Brasil.

O Sn. Ivo DiAQUINO - Não estou
defen'dendo o emba~x.ador português,
.,e.;:soalm~nte; apenas me bato p:;r
um principio de Cl>rtesla intern3.clo..
nal, aceito por tôdas as nações .

O Sr. Prado Kelly - V. Ex.a está sI..
tuando mal êsse principiO, pois con..
cordou em que é dlreltCl de qualquer
nação ~preciar as condições pes:ioals
(le Embaixador ou Ministro de naç.áo·
amiga. Isto não colide com a crit1ca;
.... "" contrário. antes con!1rma aobser..
vação do Deputado Dom~ngos Ic·h:sco,
trazen'do ao conhecimento da. As~em..
bléia fatos que depõem con:rna p,:s..
soa do Embaixador português. Ne:..
nhum princIpio, neste ca.so. foi infrin..
gido. O que há é liberdade de crí..
tica.

O SR. Ivo DiAQUTNO - O Sr. Do
mingos Velasco está apresentando fa..
tos a que o Brasil é estranho.

O Sr. Acúraio Tõrres - O ilustre
Deputado Domingos Vebsco não se
referiu a ato algum praticado ~lo.

Embaixador de Portugal, no Brasll.

,; Sr. Prado Ke.lly - Não 1mport3.
que sejam ou não praticados no Br~

~ Se são verdadeiros ( apontados
r ~, -Sr. Domingos Velasco. criarão
uma situação de talo:-dem em relação
à pessoa do Embaixador português,
que a tais fatcs não pode ser inSer.51..
vel o govêrno do Brasil..

O -Sr. Barreto Pinto - r7ão defendo
Q Ezr1Jbaixador. mas .he recon'· .lÇC o
$elto de ex~gir prova:: completas.
S. Ex.a não merece minha simpatla
pessoal; mas penso que o nob:e Depu
ta.do Q.o.mingos Velasco. como parIa..
m,entar, nãu pode acusar .~ Embaixa
dor sem provas. <Trocam-se vários
apartes.)

~O SR. Ivo D'AQUINo - Peço aos
nobres aparteantes que me permitam
continuar.

0_ SR. PRESIDENTE - Atenção!
Há um orador na tribuna..

O Sr. Paulo 'Sarasate - O orador
pode lIcença para um aparte (Riso).

o SR. Ivo D'AQUINO -- V: Ex. cUs..
se muito bem: o orador pede llcença
para um aparte.

Estou, de certo modo. mais de acõ~·",
do com o Deputada Dcmlngos VelaJi..::a
do que com o nobre ~olega Sr. Acú).·..
cio TOrres. Disse êstc último que o
primeiro não apontou ~ato algum que
servisse de base a acusações ao elns
baixador de Portuga~. Mas. vamr;'s
admitir. para argumentar, fôssem ver-

o dadeiros os fatos alegados quanto às
sua~ relações com outras nações.
Ainda assim. não podEríamos toma-los
em' consideração•.

O Sr. Prado KeZ1v - :E:sses .fatos
não podem deixar de ser conslderacto:-i.
na hora hjst6ríca que estamos Vlv :.m..
do. ante os prmcipios' d·em.ocrã~lc('s.

. O Sr.. Ivo DiAQuINO - Os principios
democrátlcos de que V. Excia. {ala.
não lmpedlram que a Inglaterra ~ ClS
Estados Unldos continuassem a ma::'1
ter relações com nações que lhes I1~.J

ado:am os mesmos principios demo
cráticoS'.

(Trocam-se muitos aparte5. O Se
nhor I?residente :-eclama atEnção,.

Estamos adstritos a normas tradi..
cionais que não potlem absolutam~ll"

te ser quebradas sem grav~ desp:~~

tig10 para esta Assembléia, e até para
o Brasil.

Não é licito admitirmos. Sr. ?re..
sident:. que um caso de relevâncIa ~lt·
plcmitica seja julga.do pelas gale..cl(i.d

desta Assembléia. (Apoiados e rido
,oiados. Palmas no recinto) .

O Sr. Paulo Sarasate - Não ap01a.·
do. Os Deputados que e5tão Ialancto
não são galeria.

O SR. Ivo D'AQUINO -- Não é pos
sivel que C:lSOS corno êste sej:lm .H"'i
traido::l ao exame de órgãos. para tl'l!
comp: tentes. por sua natureza paU'

f . .t.ca .. _

O Sr. Pau.lo Sarasate - Quem l!.itâ
aparteando V. Excln;. é o povo b"~"
sileiro.

O SR. Ivo D'AQUINO - Também re
presento aqui o povo brasileiro., ::cm
o mesmo direito com que Vossa ExC',e·
lêncla fala, posso aqui erguer a m1n!la
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o Sr. Go/r:do TeZes - Não se
admite tampouco. nesta AS5embl~ia't'

representante do fascismo russo. <Mut
to bem. Palmas no recinto,.

O SR. Ivo D'AQUINO - Senhor Pre
sidente não estou uefEndendo des~a

tribuna o salazarlsmo nem qualquór
outra forma 'de hsc1smo.

O Sr. Aczí.rcio Tôrres - Nem nin
guém será capaz disso qau1.

O SR. Ivo D'AQuJNO - Posso dar o
testemunho e a prova de que em ~tl.tl·

ta Catarina a ação do govêrno. de que
fiz parte, fol sempre ant1!ascist~ e
anti-nazlst~ •

O Sr. Luis Carlos Prestes - Não .se
trata do passado. Trata~5e do p:'e.i~n ...
te. E. no momento atual. Vossa E:"
celência está defendendo o salaz.1.
1"ismo.o Sr. Paulo Sarasate - Vossa Ex-

(:e1ência me dá honra de um aparte? O SR. Ivo D'AQ'UINO - O que não
, . posso admitir é que VV. Excias. da.

O SR. Ivo DAQl1!NO - .Ta tive o bancada comunista quefram tm J?d:r
prazer de receber várias dez~nas de que eu l:vantea minha voz nesta r.:,I~
apartes. e. de tal moà~. que h~ P?U- -··-buna.-O que não posso é resignar
co unl nobre Deputado acabou pedm- me à tiral1ia da bancada de VV.Ex.
do m: rôss:! dado o direit.o de apartear celências, que aqui se lev9.nta a cada
tarnbem. momento para abafar. com o conCll~~

so das galerias, as vozes dos repre5~n

tantes da. rnaioria. desta Casa. (Mutto
bem) •

VV. Exclas. têm o direito de '!3br
desta trIbuna, têm o direito de agltflr
o s~u pensamento, m:L5 não pOdem ~1~

rar o direito do~ representante~ do
Partido 50c1::1.1 Democrático de faze'
rem c mesmo. (Muito beml.

Se VV. Exas. tentD.m aplicar êste
método. para impedir que os repre
sentantes do Partido Soclnl Democrá
tico aqui ralem, estão lludidos (muito
bem; palmas), porque havemos de
falar. e de tornar n falar, havemos cie
repisar os assuntos com o mesmo di
reito, com a mesma voz. com a mes
mb. ação e com n mesma int'"ensidaqe
com que VV. EEx. a~em nesta t~
buna. (Palmas.) Se VV. EEx. pen~
sam que a discrêção e o silêncio até
aqui mantidos pela bancada do t?lr
tido Soc1al Democrático e dcsf1bra~

menta ou desmeduJamento. estão com
pletamente equivocados. Somos ho
mens que já travamos lutas em todos

o SR. Ivo n'AQuINo - Recebo sem..
pre com muito prazer os apartes ae
V. Ex~ia.

O Sr. Paulo parasate - Fui justa..
mente eu. Sempre peço llcença parca.
os meus apartc~.

O Regimento permlte~o. Mas. Já
que molesto V. Excla., retiro ó') p~.

d!do.

O SR. PRESIDENTE - Atençúo r
Peço aos nobres Constituintes qu{> não
interrompam o oraàor e que pO~nl)m

ordem nos apartes para o m::l.10r c.1ecc)
ro dos debates e da própria Assem~
bléla. .

voz. Represento. talvez. o maior nú..
mero cte eleitores do que muitos ela..
queles que me aparteiam.

O 8r. PauZo Sarasate - Ninguém
neg~ a V. Excia. êsse direito. j\oIa.i
não nos confunda ·com as galeria:::-•.

O SR. Ivo D'AQUINO - Não estou
confundindo os nobres Deputados ·;.;m
as galerias. O que estou dizendo é qu~

"questões como esta nào podem ser de..
clcUdas demagõgicamente.

O Sr. Paulo Sarasate - Não há de..
magogi.a; há interêsse.

O Sr Domingos Velasco - O ora...
dor é quem está. fazendo demagogia..

O 6ft. Ivo D'AQUINO - Há. casos
que devem ser considerados por e.:it.J.
Afisemoléia ..•

O Sr. Luis Carlos Prestes - Pedjria.
ao ilust"re Deputado Otávio Mnngab~1.

rs que chamasse a atenção do Nader
que estã na 'tribuna às. Assemblé~jl

Constituinte. ASSEmbléia democr:Hicrf.
para ü fato de nâo ser adm1ssivel o::i,:~

tender aqui o salazarismo e o frun·
quismo. (Palmas nas ga!ertas.)
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os setores, durante vários lustros de
vida pública, e aquI havemos ete fazer
valer nossas convicções, nossos prIn..
ClpiQS e nossas vozes, na mesma aI..
tura, com a mesma sinceridade e com

'a mesma cUgnldade com que a llus
tre bancada comumsta o tem íe1to
nesta tribuna. (Palmas).

O SR. BARRETO PIN'I'O - Fazendo C:fo
tnocraCla stncera.

O Sr. Catres de Brito - Est'i usando
tnétodo antigo e tradicional de ojeriza
anticomunista. Começou com a de
fesa do salazar1srno e continuou no
anticomunismo.· Isso depreende da
atitude do orador para com a bancada
comunista, assestando todos os fozos
contra. apesar de aparteado tamber.l
por colegas de oútros partidos. (Tro
cam-se outros apartes}.

(O Sr. Presidente reclama aten
ção>.

O SR. Ivo D'AQUINO - Sr. Pre~l

dente. vou terminar. explicando à J~n·

cada comunista que não quis atirar
contra ela; apellas respondi a um
aparte do nobre Senador Sr. LUiS
Carlos Prestes. Não visei ninguém, p. s
soalmente:fui visado e apenas )!'o
curei defender-me e reivindicar um ci
reito que, toc:ando-me a mim, a t"rlós
pertence nesta Assembléia. (Mu.itu
bem) •

Territino aqui, Sr. Presidente. as
considerações que, de tn1cl0. pretendi
fazer e das quais. porver..tura, fuí des
viado pelos apartes com que fui hon
rado, levando-me à estrada. que não
quereria trllhar neste momento.

O que tive por escôpo foi defender
um princIpio de ordem internacional,
sem pr~ocupações'de ordem pessoal.
Se afastado fui dêsse tema, espero,
Sr. Presidente. reconheçam os Se
nhores constituint~s que a culpa não
foi minha. (Muito bem. Muito bem.
Palmas. O orador e cu.mprimentado I •

O SR.. HERMES LIMA - Sr. Pre
sidente, Sl·S. Con::;tituintes. quando
duas p~rsonalido.des do talento e da
experiência dos Senaaores Nereu Ra
mos e Ivo d'AC!.uino não conseguem
defender um nomero como o Embai
xador Teutônio Pereira (apoiados' e

não apoiados) é porque êste homem
não t(;m, realmente, defesa.

Sr. .l?rcs1dente, o Embaixador Teo..
tôn1:> PereIra, talvez o melhor ele
mento de Salaz:J.r, é um homem llustre,
inteligente e capaz. Ê tão inteligente.
e capaz, que, durante longos anos, a
começar pela guerra civil espanhola.
foi o representante do salo.zarismo na
Espanha. onde. durante todos êsses
longos anos. ajudou Franco a esma
gar a democracia e praticou .0.11 a.
pol1t1ca fascista que caracteriza o re
gime falang1sta. <Muito bem).

Que diZemos nós. os que criticamos.
a presença do embaixador Teotônio
Pereira no Brasil?

Dizemos simplesmente que êste ho
men. apa receu na vida públ1ca por
tuguesa com o fascismo salazarista;
dizemos que êsse homem. pelo rccord'
de sua atividade. não e o Embaixá
dor conveniente pa.ra representar aq ê
le pais na democracia brasileira. (Mui
to bem.. PalmQ.S nas galerias)".

O direito de fazer tal observação é
um direito inerente à própria prática
da vida democrátIca nacional. Ob...
servações, ães~.a natureza têm sido
feitas em diversos parlamentos e não
têm sido entendidas - nem õ po
deriam ser - como· intervenção, na.·
vida de paises estrangeiros.

A vf!:r:la,de é que o Embaixador T.:o"
tônio Pereira foi mandada por Sa
lazar justamente por ser um dos me
lhores homens ·de sua equipe. se nào

melhor. esse ernbab:ador só tem sido
enviado para aquêles lugares on'le
se torna necesséno um bom executor,'
.por parte de PortUg':tl, das m:ençõ~s

da política iascista.

O Sr. Gabriel Passos - Da.s con
siderações que V. Excta. está. fazendo,
como daquelas do emtnen te Consti
tuinte Sr. Domingos Velasco, conclui
se que o rtam~rat] esta pecando no
exame dos Embnixa,doTes o~flrflctdos a.
consideração do Govêrno porque den
sua co:condância à vinda. dos repre
sent..:mtes de Portugal e da Espanh,n.,
que VV. E:ms. provam n1.o serem pes
~oas gratas ao nosso p:lis.

O Sr. Prado Kelly - Sõbre os fa
tos tr:J.zidosao conhec1mento desT,r:..
Assembléia pelo Sr. Dom_ngos Vel9.~~ ..
Cu. não pede sl1e .1ciar o Itama rzf.t1.
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o SR. HERMES LIMA - Nesse ponw
minha confiança na atuação do lXlJ ...
nlstro João' Neves é plena e compJe
ta. .'

O Sr. Nereu li:amos - Também o é
a de tOda Assembléi::t.. .

O Sr. Domingos VeZasco - E' ao
minha tampém.

O SR. HERMES LIMA - Por isso mes
mo, é necessârio tratar aquI dêss~~

assuntos e trazê-los aoconheclm.enro
da Nação. para que o It:tmarat·~ possa
&,gir em defesa da democracia pra~,..
leira. (Mui:o bem). Devemos ajud~1.1

o eminente Min1stro e s'ó podemos
ajudá-l<l alertan.do a op!nifl'; pú
blica contr:l os per.gos que ameaça:n
o Brasil, através da intr1ga mterna...
.clonal fascista, de que é incontestàvel..
mente um dos grandes obreiros o em..
ba1x..1dor Teotônio Pereira.

O Sr.. Nereu Ramos - Continua a
merecer do Gcvérno a maIor .·uIlsi<i2
raçã,o, porqu.e .se tem cO:lduz~d<l com
a máXima probidade.

O Sn. HERMES LIMA - O Sr. Teo..
tõn10 Pere1ra já está ame:-''jando os
emigrados políticos portuguêses nes..
te pais. <Apoiados.)

E t exatamente esse um dos aspectos
da atuaçãot sõbre o qual devemos es~a.r

Vigilantes, porque aqUi demos acolhl<.h
a nobres exilados portuguêses, que não
quiseram suportar a ditadura policial
de .Sa!azar.

O Sr. Domi.ngos Velasco - V. Ex,Il
deve incluIr também portu{;nlêses ra
dicados há dezenas àe anos no Brasil
e que estão agora DO ínàcx do Emb.:ti..

. xador português.

O S~ ..HERMES LIMA - Não é possí
""eJ, portanto, que o Emb9.1xador por
tuguês deixe de sentir. desde· logO. a
necessária reação ás suas intenções de
imped1r a justa e legal ativIdade~do5

endgrados políticos portuguêses no
Brasil, 'dentro da ordem c sob a ga-
rantia das leis brasileiras. '

. Quanto ao caso do Embaixador es
panhol Aunós, tenho informação. que
me parece certa, :e que lhe foi retira
do o agreement aS. Ex.Do concecUdo
para repres:mtar a Bsp3.nha no Brasn.

I
O Sr. Domingos velasco Apesar

de V. Ex.1I mformar à Casa que o
agreement foi retirado. o Embaixador ".
esta. vIajando para o Bras1l.

O SR. HERiwtE5 LIv.:A - Se está via..
ja.i1do. não lmporta. O certo é que o
agreement t01 ~ancelado.

Quanto a Espanha. nã atitude mais
geral a toma,r' o rompImento das nos...
sa::: relaçóes com Franco. <PaZmas no
recinto e nas galertas.)

Sr. Presidente, os países aliados, in
Clusive o Brasil. acabam de votar con
t.ra a admissão da Espanha na Orga
n1zação das· Nações Unidas.

O Sr. Café Ftlho -'O BrasU votou
pela exclusão.

O· SR. HERMES LWA··~-Exatamente.

A~ razões pelas quais as NaçÕes Uni
das, 1nclusive o Brasil. votaram contra.
R admissão da Espanha n:lql.lele orga
nismo resultam da cl:cunstânc1a de
ser o regime espanhol fruto. como
toclos sabemos. de uma impura inter
venção militar do fasclmo e do naZISco
nà--Penlnsula Ibérica e do fato de 'lão
possuir êsse·· regíme as - caractertst1cas
que permitam lhe dar sequer um cré-··
dito de confiança para fazer parte da.
Organização das Nações Unidas.
(Muito bem. Palmas nas galerias.)

Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
pergunto. portanto~ à. Assembléia ~ que
conseqUêncla mais lógica haveria dê3se
voto do Bl'alil1 do que o ronrplmento
cias nossas relações ~om Franco? Se
admitimos que a Espanha falang1st':l.
não e digna de estar ao nosso lado
na Organização das Nações Unidas,
come permit1r que c-ontlnuemos a
manter relações com Franco ?(Pal..
mas.)

Nessas questões - internaclon~,is. ST.
Presidente, não se trata. evidentemen
te, de interferir na vida interna dêsse
ou d.aquele país. E' que as llções da
guerra clemt)nstraram que a causa da
paz e a causa da democracia é causa.
rigorosamente indivisivel: ondli! hou
ver. Sr. presidente. um foco de infe ..
çno fasc1sta. de um momento para ou
tro êle pode atingir todo o organism~

internacional.
O Sr. Jurc.ci 'Magalhães - Essa é

~ tese certa·.
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o 8r. Go/reão Teles - Inclusive o
:facIsmo russo.

'0 SR. HElU\'IES LIMA - V. Ex. virá·
à tribuna tratar do fasclmo russo ·por
sua conta e risco. (Palmas no recinto
e nas galerúls.)

AssIm, Sr. Presidente, o que temos
na Espa.nha é um regime que dá. gua
rida e acolhida a milhares de refu-

"g1ados alemães nazistas, que ali acoita
industriais e . técnicos nazistas, que ali
tem dinheiro nazista, que aU dá gua
rida. a elementos nazistas apenas à es
pera. de que Do sltul\ção internacional
lhes permita de novo atuarem no pla
ne mundIal, a fim de consumarem 03

. seus des!gnios.
SI' . Presidente, queria eu enviar à

Mesa um1ndicação no sentido de a
Assembléia exprima ao. Govêrno o
desejo de que o Brasil rompesse rela
ções com a Espanha falang1sta (Pa.l
mas. ) Acredito. porém, que bastarâ
um apêlo ao Sr. :M1n1stro do Exte,'lor
que sabe multo bem que atü brasilei
ros foram fuzilados nàs prisões falan
gist~ (PaZmas .) Ninguém, pois, tem
em máo elementos....mais idôneos para
saber do caráter do Govêrno que ora
reIna na Espanha do que exatamente
o Ministro do Exterior, em cuja atua
ção confio e. acho que a Assembléia
também s6 tem motivos para confiar;
porque se trata de um homem cujas
conV1ções democráticas podem assegu
rar. ao Brasil. no plano da poUtíca in
ternacional, um caminho reto, o ca
minho que todos desejamos para a
honra da nossa terra! (Palmas.)

O SR. FLORES DA CUNHA-S::.
Presidente. desde logc declaro que vo
tarei s favor do requerimento do ilus
tre Senador Sr. Hamilton Nogueira.

Compreendo tôda a extensão, tõda
a 1mportânc.fado Livro Azul americano.
Estou mesmo informado de que,' em
relação ao Brasil, êle não desvendou
tôda a verdade (Palmas).

O Sr. Juraci Magalhâes - Que ve
:nlm o resto'.

O SR. FI.oRE6 DA CUNHA - E lsso é
compreensível, porque, conhecida a ati
tude do Govêrno Brasileiro em 39, 40 e
41 <muito bem) e a que posteriormente

assumiu, nllando~se aos Estndos Uni
dos e à Inglaterra, não era posstvel
que o Livro Azul. documento oficial
americano, viesse retroagir nas suas
declarações, at1ngindoaqueles que es
tavam até ás orelhas comprometidos
com o Eixo (Muito bem: palmas).

Compreendo. 8r. Presidente. por que
motivo o Livro Azul não conta. tôda a
verdade. no tocante ao Bra,sil. Mas o
meu propósito náo é o de agitar mais
ainaa esta Assembléia. .

O Sr. Nestor Duarte - Y. Ex;;,.
tem o espirito. sereno.

O SIt. FLORES DA CUNHA - O esnl
rito é c.;ereno:· o temperamento exalta-
do. (Riso). .

O que desejo. Sr. Presidente. é di..
zer ao tlustreSenador por Santa Ca..
tarina, Sr. Nereu Ramos, que não co
nner.o ~~C::lmto de mator urvência do
que aquêle de que trata o Livro A7.nl.

O Sr. Nereu .Ramos - Assim ná,.,
o entendeu a Assembléia, que, na. mi
nha ausêncIa, recusou a urgência.

O SR. FLORES nfi CUNII/\ - NHo é
só pelo que se lê nas suas entTeU
nha5, não é só por aqllilo que o "Li_
vro Aro}" deixou de declarar. É poroue,
neste momento. o mundo· culto inteiro
tem os olhos voltados para á América
e para a '5ituo.cão que ;;;e criou ~ntre o
Continente e a· República Argentina.
(Apoiado.s) •

Sou brasileiro fronteiriço. Conhece
Do vida pública ar~entlna e a do Uru
guai. como conheço a do meu pe<:Iuenf
no. heroico e amado Rio Grande do I
·S~. .

Não podeis irnadnar. meus patrí
cios, o que tem. sido a dominação mi
litar na Argentina, desde o golpe qu~

derrubou o Presidente Cast111os. As
violências praticadas pela ditadura,
no BrasU; durante sua dominação, não
foram pequena.s, nem suaves, diante
do que o militarismo está. impondo ao
povo argentino.

Ora. criada essa situação entre a
América do Nor1je e a Argentina. e re
lacionou o BrasU no "Livro Azul",
penso eu que o criterioso, patrlOttco,
é esperar que o Govêmo. da RepÚbI1-
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ca abra : os inquéritos anunciados
(muito bem), e que se procure apurar
tOda a verdade, para que o castigo
desça sôbre os rnaus brasileiros que
até seis meses antes do colapso alemão
ainda. acreditavam na vitória do
"EIxo". (Palmas).

Já .declarei, outro dia, que, não sou
um reacionário, ~mbora assim me te
nha dcnom1Wldo o ilustre Senador
Luís Carlos Prestes, em um com1cio
realizado ·em. Pôrto Alegre... (Riso.> '.
Já me declarei um socialista cristão.

O Sr. Lu.is Carlos Prestes - O nobre
Senador permite uma aparte?

O Sn. FLOr.:::SDA CUNHA - Depu
tado. Ex-Senador... (Riso.)

O Sr . Luis CarZos Prestes -Proferi
aquelas palavras, porque, no mesmo
dia. o "Correio do Povo" publicou en
trevistas de dIversas pessoas, inclusi
ve de V. Exa., ntacando a t<Jdos nos.

O SR. FLORES DA CU:r-.7IA - ..Absoluta
mente; não é Vf:l';:lncte! Pergunto a V.
Exa. quem, primeiro, neste pais, lipi

... nou no sentido àe ql.le se devia .' dar
existência política :lO Partido Comu-
nista? "

O Sr. Luis Carlos Prestes - Reco
nhecemos que V, Ex. tem tido ati
tudes liberais, mas. de outras vezes. se
tem mestrado reacionâr1o. Mesmo
em Porta Alegre sua atitude era rp.a
cionária. O /o Correio do Povo", do lnes
mo di~ em que talei aqui, publicou a.
declaração de V. Exa. , atacando a·
todos nós, como matéria Ua pedidos".
,il..mo.nhâ, lerei nesta Assembléia a de
claração de V. EXa. ao referido jor
nal.

O Sn. FLORES DI\ CUNtIA - Sr. Pre
sidente, não vejo por que incendiar
mais o ambiente, excitando as paixões.
Vamos tratar de promulgar a. nova

.. Constituição. (Muito bem) •. Vamos
admitir que esta Casa se divida em
quantos setores forem as ideologias que
cada um defenda, mas com tolerâ.ncla
republicana, com tolerância democrá
tica, admitindo a Intervenção do povo,
não para nos injuriar, mas para aplau
cUr e rep;,ovar, Q.uando a.ssim enten-

der. (PaZma.'i). Vamos ouv1r a ·'07
dos marxistas, aos quais eu qu~!~

enfrentar no terreno da. doutrl~a ..
(1I-íuito bem).

Voltemos, porém. no uLivro Azul" ....
(Riso)

Sr. Presidente, vou votar o reque...
rimento do Senador Hamilton Noguei...
ra, porque quero conceder uma grande
latitude de crédito ao atual Presl...
dente do. República, do qual sou opo
sitgr, e opositor que. espero em' Deus,
não aderirá! <Rtso). Que o Govêrno
da Rep~b1ica mande ablir todos (l~~

inquéritos necessários, par2. compro
var se houve brasileiros dclinqucntcs
c que se fôrema<:hados ern, culpa,
sôbrc êles caiam o pêso da lei penal
c no maldição do Brasll. (MUito bem;
muUo bem.. Palmas).

O SR, CAFI:= FILHO (Pela ordem)
- Sr. Presidente, quando no Mesa
ar..unclou a rejeição do reqUl~ri.men:o

de urgênc!a. pedi fôsse feita a vcr1"
-fic:lçãvdn. vctação. Nesse moment.<>,

porém, o ilustre Senador Nercu ·Razn 'S--

pc.~iu a palavra pela o.::dem, e fvi 1n
ter:-ompidc o processo da venfi.cacão.
Agora, insísto em que Se pro:::ed~ ã.
verificação. (Muito. bem.)

O SR. PRESID:8NTE - Vai se pro-
.' ceder à. verificação da v.otRção do re..
q~erlmento de urgência, para que seja
v(,tado o requerimento do !lustre Se...
nador Hamilton Nogueira.

. O SR. BARRETO PINTO -Peço ri.
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem·a pa-
lavra o nobre :Deputado. .

O SR. BARRETO PINTO (pele
ordem) - Sr. ?res1dente, a~aba de
anunciar V. Excia', que Se val proce
derão verificação da requerimento de
u:,gência. Julgo porém. que assim não
pode agir V. Exa" pois êsse reque
rimento sequer podia ter sido rece~i'ío

pela Mesa, por ser anti~reglmental.

De acôrdo com a nossa Lei Interna,
em. vigor.' são exigidas 25 assi-

nv turas, e êle está firmado por três
ilustres. Constituintes. .

O SR. ALFREDO NEVES - Já' toi re..
jeitado.
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o SR. BARRETO PINTO - Não·
podia. ter .sido submetido à M~sa. ,

O Sn. CAFÍ: FILHO - Foi submetido
e a Mesa o acei.tou.

O SR. BARRETO PINTO -~, pois,
Sr. Presiclente, a questão de:: ordem
que submeto à alta conslcleração de
V. E~cla. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - A M~sa

,aceitou .o requerimento e eu, eventual
menre presidindo os trabalhes, não me
smoo ~ com autoridade para reforma:
decisão do Presid.ente efetivo r.t!l Casa,
o nobre Senador Sr.· Melo Viana. .

VaI-se proceder à verjJ~ctlçâ(') da.
votação do requerimento de u:,gência.

O SR. ALFREDO NEVES - Peço
fi. palavra pela ordem.

. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra () ilustre COnstituinte.

C SR. AL.FREDO NEVES (Pela
ordem) - Sr. PresIdente, ::iollc1tCl tL

píllavra para ponderar a V. Excia.
que êsse requerlmentc de u:-;ênc1a,
po.z:a dIscussão do requerim:mto do
nIJbre Senador Sr. Ho.·mllton Neguei..
rÁ; jt'l. fOl re)eltado, em verificação uc
votaçâi). A Assembléia não slltlt" como
.s~ aortu a cUsc'Ussào em torne dn.
matéria, que é anti-regimental. Esta
mos, portanto,culdando de assunto
já vencido, não podendo ser subme
tido à apreciação da Casa, para ve
rificaçâo da votaçâo.

São as cons1d.erações que desejava
fazer. (Muito bem.)

O SR. PRESID~TE - R~pr)rto

me, novamente,. ao que me de~larou o
'presIdente efetivo desta Casa,' Senhor
Melo Viana~ ao passar-me a pr~~l-'

dcncía dos trabalhos. Disse-me S.
Excla .. que o requerImento de urgên
Cl&. devia ser submeti·do a verificação
da votação, e eis pcrque determino
seJa a verificação realiza.da.·

Os senhores que aprovam o requeri
mento de urgência queiram levan
t&r-se.· (Pausa.)

Votaram a favor do requeJ:itnento
75 Srs. Constituint.es.
. Queiram sentar-se os que votaram
a favor e levantarem-se os que votam
<:ontra:. (Pausa.)

" Votaram contra o requerimento de
urgência 86 Sl·. Constituintes. Total
161-

Não há número". Vai-se procede:'
a chamada.

O SR. LAURO MONTENEGlRO
(Servindo de 2.° Secretário) procede à
chamada.

Partido Soc~aZ Democrático

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:

Alvaro Maia.
Leopoldo Peres.

Pará:

Magalhães Barata.
Dua.ne de Oliveira.
Lamelra Blttencourt.
Carlos Noguclra
Né150n Par1J6s.
João Botelho.
Moura Carvalho.

Maranhão:

Clodomu Cardoso .
Pereira JÚnlor.
Crepori Franco.
Odilon So~res.

Jost: Neiva.

Piauf:

Areia. Leão.
Sigefrc:c1o Pacheco.

Ceará:
Moreira da Rocha.
Frota Gentil.
RaUl Barbosa.

RIo Grande do Norte:

Georgino Avellno.
Deoclécio Duarte.
Jose Varela.
Valfredo Gurgel.

Paraiba:

Jandu1 Carneiro.
Samuel ·Duarte.
José Joflli.
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Pernambuco:

Agamemnon Maga,1há.es.
Jarbas ~ranhão.

Gerc!no Ma.lagueta de Pontes.

Alagoas:

SIlvestre f'ér1.cles. ..
Me<1e1l'os Neto.
Lauro Montenegro.

Bahia:

Vieira de Melo:
Alolsio de Castro.
Reg!s Pacheco.
NOguelra Falcào.

Esp1r:1to Sa,1'u:o:

Henrique de Noval$.
Ar1 Viana.
Carlos Ltnuemberg.
EurICO Sale~.

Vieira de Resende
Asdruba.l Soares.

D~tr1to Federal:.

Jonas Correla.
José Romexo.

Rio de Jantllro:

Pereira Pinto.
Alfredo Nev~s.
Amaral PeIxoto.
paulo Fernandes.
Heitor Collet.
Acúrcl0 Tôrres.
Mi~el Couto.

MinaR Gerais:

Benedito Valadares.
Blas Fortes.
Jooé Alkm1m.
Allgusto Viegas.
Noraldino Lima.
Cp.lsc Machado.
Ollnto Fonseca..
Milton Prates

São Paulo:

Gofré!do .Teles.
Horácio Lafer.
Atallba Nogueira.

GoIás:

Guilherme Xavier.

. Mato Grosso:

. ArrUda Fialho.

Paraná:

Roberto Glasse!'.
Fernando Flores.
Munhoz de Melo.
Lauro Lopes .
João' Aguia:. .
Ararnis Ataíàes.
Gomi Jún1or.

santa. CaUltJ.na:

Nereu Ramos.
Ivo d~Aquino.
Aderbat Silva.
Orlanc:l.o Brasil.
Roberto Grossembacher.

Rjo- Grande co Sul:

Gaston Englert.
Adroaldo Mesquita.
E1ói Rocha
Teodonuro ~D:)eca.

Damaso Rocha..
DaD.1el ~ara\:u.

Bat1sta Luzu....do.
Antero LeJv.l:.t.s_
Sousa Costa
N1colau Vergutlro.
Lu1s MéT<.:lCJ.

Untão Demccri:tica Nacional

Amazonas:

Manuel Severlano.

Parê.:

Agostinho Monteiro.
Epilagc Ca.mpa~.

Maranhác:

Alarico Pacheco.
Antenor Bogés..

piauí:

Esmal'agdo F~itas.

Mat1as Olimpl0.
Cândido Ferraz.
Antônio Correla..
AdelInar Rocha.
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. Paulo Sar~ate

Egbe,;-to Rodrigues.
Fernandes Teles.
José ele Borba.

.Rio Grande do Norte:

Ferreira de Sousa.
José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraíba:

.Adalberto Ribeiro.
Vergn1aud Wanderley.
Ernanj Sátiro.
Plinio Lemos.
Osmar Aquino.

Pernambuco:

Lima. Cavalcanti.
Alde Sampaio.
João Cleofas.

Alagoas:

Freitas Cavalcanti.

Sergipe:

Lea.ndro Maciel.·
Dantas Vieira.

Bahia.: .

Juracl Magalhães.
"Otávio Mangabeira.
Manuel Novais.
L'ÚZ Viana.
Dantas Júnior.
Rafael Clncurá.·
Nestor Duarte.
Aliornar Baleeiro.·
J.oâo Mendes.

F..spú1to Santo:

Luis Cláudio.

DIstrito Federal:

Hamilton Nogueira.
Hermes Lima.
Euclides FibUeiredo.
Jurandlr Pires.

Rio de Janeiro:

Prado KellY.
Romão Júnior.
José Leomil.
Soares Filho.
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Minas Gerais:

Monteiro de Castro.
José Bonifácio
Magalhães PInto.
Gabriel Passos.
Milton Campos .

São Paulo:

Mário Masagão.
Paulo Nogueira.
Plinio Barreto.
Toled.o Plza•
Aureliano Leite.

Goiás:

Domingos Velasco.
Machado Siqueira..

Mato Grosso:

Vcspasiano Martins.
Agrícola de Barros.

Paraná:

Erasto Gaertner.

Santa Catarina:

Tavares d'AmaraI.
Tomas Fontes.-

RIo Grande do Sul:

Florf;S ela Cunha.

Partiào Trabalhista Brasileiro

Distrito .Federal:

Rui. Almeida.
Benjamin Parall.
Vargas Neto.

. .Gurgei do Amaral.
's~gaC1as Viana.
Benlcl0 ..Fontenele.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:

Abelardo Ma.ta. .

Minas Gerais:

Ezequiel Mendes 4

Sâorpaulo:

Berta Condé.
EUZébio Rocha.
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Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:

Gregório Bezerra.
Agostinho Ol1veira.
Alcedo Coutinho.

Bahia:

Carlos Marlghela.

Di:;trlto Federal:

Carlos Prestes.
Mauricio Grabols.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:

Cla'udino Silva.
Alcides Sní::Jcnça.

Silo Paulo:

José Crispim.
. Osvaldo Pacheco.
J erge Amado.
Caires de Brito.

Rio Granàe do Sul:

.<\blllo Fe:-nandes.

Partido R$ubticano

Maranhão:

Lino Machaclo.

Pernamb<.2co:

So~za Leão.

Sergipe:

Lurval Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:.

J'ac1 Figueiredo.
Daniel Carvalho..
Bernardes Filho.
Mário Brant.
Felipe Balbi ..
.Artur Bernardes.

, Paranâ:'

MunhoZ' da Rocha.
.Partido De111.ocrata. Cristáo

Pernambuco:
,

Arruda Câmar~.
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São Paulo:

Manuel Vitor.
-

Partiao Popular Sindicalista

Partido ·RepubZicano Progressi:;ta

Rio Grande do Norte:

Café Filho.

-São Pa.ulo :
Campos V:,;rgal.

Partiao Li'bcrtador

RIo Grande do Sul:

Raul Pila..

O SR. PRESIDENTE - Responde
ram à chamada 194 8rs.Constituin
tes., Há número para votação (Pausa).

Vai-se reproduzir a verificação da.
votação. Os 51'S. que aprovam o re
querimentCl de urgência queiram le
vantar-se e conservar-se de pé/a. fim
de serem contndos (Pausa).

._-~ Votaram a favor 81 51'S. Constituin
tes. Queimm sentar-se os quI'::· vota
ratn a favor e levantar-se os que vo~

tam contra <Pausa). .
Votaram contra. 112 Srs. Cor~ti

tuintes Total - 193. O requerimen-
to foi rejeitado. .

O SR. PRADO KELLY (Pela ar...
dem) - Sr. Presidente, pedi a pala.
vra para fazer uma declaração de
voto.

O eminente líder da União De
mocrática Na.cional, quando não
ocupava ainda a presidência desta
sessão, zeloso das boas prãticas par
lamentares, manifestou-se contrário à
'concessão de sucessivas urgências.
Autorizado, entretanto. por S. Exa .•
venho declarar que, em vista do rumo
ciue tomaram os debates, com perfeita

·elucidação da Casa. a bancada ude
nLsta votO\' pela. urgência (Muito bem>.

O SR. HORACIO LAFER (*) - Sr.
Presidente. fl,malnado o ambiente; su
bo à tribuna sob a impressão da lem.
brança de memoráveis Uções que dela

(.) Não foi revisto pelo orador.
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fluíram 'na. Constiuinte dê' 1934 e de
grandes brasileiros, uns que já. se fo~

. ram, outros que aqui não se encon~

tram, mas cuja cultura está gravada
nas páginas dos Anais desta Casa.

. Tenho a" certeza de que esta Asscm~
bléia, composta de homens ilustres, no
~ame desapaixonado dos principias,
segu1:t;á a trilha dos que nos antece
deram.

E' sôbre um preceito orientador que
peço a benevolente atenção dos dig
nos coleg:ts.

A estrutura política determina os
rumos dn. economia pública, e, nas
linhas mestras daquela, esses rumos
devem ser estudados. Do Império até
hoje, a luta bt.sica que divide opi
niões e oricnt:lçõcs foI sempre: a do
unitarismo contra a Federação, com
retlexo nítido noe: capítulos constitu~

cionais dar, discriminações das rendas
<Mu.ito bem). Preocupados uns com
a União, czforçaram-se por lhe atri
buÍ!' o quepossfvcl fôsse das receitas,
em detrimento dos Estados.

O Sr. Luis Viana Filho - E dos
Municípios, sobretudo.

O SR. HORÁCIO LAFER - Preocupados
ou~rus com os Estaüos, procuraram
atribuir a estes, desvian'Jo-a da União,
a perccnt::t.gem maior das rendas. Mr.s.
nessa luta., entre os forcc!s, a célula

, mátcl',O pote de barro entre gigan:;~::.

- o Munlc1pio - foi rc\egar.1o; e na
distribuição de rendas permaneceu o
filho esquecido da icg1s1açfl.o trlbut:í~
ria brasileira. (lViuito bem) .

A percepção de rencias 'comprova~o.

Em 1944., a Uniúo percebeu 59,7 %; os
Estados, 31,8' %; ~. os Municipios ape
nas 8,5 %.

.Novamente, assistiremos aqui ao en~

trechoques daqueles que querem forta
lecer a Uniãc. e dos que, .adeptos fer
vorosos da Federação, advogarão, com
plena justiça, os recursos que garan
tam ri. autonomia dos Estados. (Muito
bem) •

Cumpre, pOfl':m, Srs. Constituintes.
que esto,Assemblêia se encaminhe para

, o amparo seguro. reso2uto, dos Muni
c1plos . (muito bem ) e seja u emanci~

padora da. situação d1flcil em que todJS
êles se encontram". (l'l1uito bem>.

o Sr. Luís Viana Filho - Dificll,
não; de miséria.

O Sr. Prado J{elly - Devo dizer 
se o nobre orador me permite o aparte
- quc êssc foI. prc:clsamente,um dos
pontos focalizados. com muito brilho,
na propaganda política do Brigadeiro
Eduardo Gomes. (Muit;o bem) •

O SR. HonAcIo LAFER - Muito oe:1
B'ado.

Mas, onde reside, meus Sf'nhores, o
motivo dessas dificuldades? A resposta
é slmplp.s e conhecida: na pobreza da
c:l.pacidadc tributária do povo" erasi..
leiro.

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.
permite um aparte? Parece con~estável

n afirmação de V. Ex., porque várias
classe!i, no Brasil, ainda não pagam
lmpcfitcs, cobrados em outrasnaçõ.e~,

c alneIa porque vários impostos, no
Brasil. são cobrados apenas po:!;' uma

. das pessoas de direito público, ao
passo que nos Estados Unidos. se ~m
me recordo, são cob:-ados concorrente
mente. Exemplo: o imposto de heran
ça. o inlPosto de renda.

O SR. HonÁcIo LJ\FER ~Respon1c

rei a V. Ex.
O que limita. a capacidade tl'Íbutá..

ria de um povo é a renda nacional.. .

O Sr. A.liomar Baleeiro - Evidente
mente.

OSrt. Honl\Clo LI\FER - Infelizmen
te. ât(· hojc. 194G. o Brasil ainda não
organizou o câ!cul0 dessa renda.

O Sr. Aliomar Baleeiro ~- V. Ex.
permite outro aparte? E pão organiza
rá. porallP não é pnssível calcular. É
um problema de ordem doutrinária.
:Há exernnlos em todos os países. in-'
clusive da tentativa feita na Fra.nça.
Ainda pão sc conseguiu calcular a ren~ .
ela nncional. Tudo isso" vem' a furo
pela orientacfio. que V. Ex. ,tem.. de
favo""cccr OS Municipios. e é também a
mInha. Olho cnmnbfioluta slmnatlf.l a
.atltude de V. Ex.• tanto que, lnsplra40
em V. Ex .. lendo. no "Correiodn Ma
nhn", um SP.t1 't"~querimento sôbre as
cifras das rendas federais, tomei, a U
berdade de acompanhá~10. IJ';'211endo,
lncltlR1vo flfi renàR.R estadua1&;emunl
.c1pals do último decênio, bem; como as
. ,
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dos órgãos que escapam ao orçamen
to, como a Lf:glão Brasllelra de ASS1S
têncla. V. l:!;x., entretanto', ha. de
convlr em que, num pais onde se trl
l:>utam os lucros excesslvos, lucros que
cau~am clamor público, numa base que
representa a 4.u ou 5." parte do co
brado nos Estados Unldos, Canadá. e
Inglaterra, para se tributar a renda.
naCIonal, é precIso prccurá-Ia.

O SR. HoRÁCIO LAFER - Discordo de
.V. Ex., quando anrma que a renda
nacional nã,ú pode ser .;alculada. Os
Estados Unidos a calculam admirá.vel
mente, bem coroo a Inglaterra. Quase
todos os países, hoje em dia, têm sua
renaa perteltamente calculada;

O Sr. A.liom.ar Baleeiro - Se V. Ex.
dissesse .. aproxImadamente" calculada,
eu ::oncordaria. Perfeitamente, não.

O SR. HORÁCIO LAFEa - Entre nó>,
o que ,sabemos e o' seguinte: ,tomando
por base o ano de 1942, o povo braS1
lell'o pagou, de tributos, cêrca de 7
bilhões de cruzelros.

Em 46 esses 7 bilhões devem estar
transtormados em 18 bilhões. Qual a.

percentagem" que esses 18 bilhões re
presentam dentro da renda nacíonal?
Não o sabemos. O que todos sentimos,
porem, e que esta renda e demaslada
mente baixa para a:ender as neces
s1<iades do payo brasileIro e os ·en
cargos atribuldos' à UnIão; aos· Esta..
dos e aos MunicIpios.

O Sr. Alde Sampaio - Essa renda, a
despe1to de nâo ser conheclda, e su
,:f1c1entemente avaliada, para saber-se
que é uma das mais sóbrecarregauas
do mundo, com õnus "superior. ao que
cobram relativamente os países ~l~

percap1tallstas, como a Inglaterra, C's
Estados Unidos e a F'1:ança.

O SR. HORÁCIO LAFER - Estou de :n-
teiro ac~rdo com V.' Exa.' • .

O Sr. AZiomar Baleeiro - Pedi li..
cença para apartear, apenas pelo ln
terêsse qUe o discurso de V.,Exa. me
está. .despertando. -"

O SR. HORÁCIO LAFER - Honra-me
sobremodo a declaração de V. Exa.

O Sr. AUomar Baleeiro - g' que,
havendo V. Exa. concordado com o

aparteante anterior, quero opor-me ar
V. Exa.. Nã.o é v.erdade. Na Ingla
terra; nos Estados Un1dos e no Ca
nadá, isto e, em quase todas as na
ções importantes, a carga fiscal é ex..
tremamence superior - duas, três,
quatro, dez vezes maior do que '00
Brasil.

O Sr. Alde Sampaio - V. Exa. es
tã il1teiramen:te equivocado.

O SR. HORI\CIO LAFER - O imposto
ãe Renda êste ano já vai ser cUml..
ntúdo em 45 %•

O Sr. Aliomar Baleeiro - Quer V.
E'"a; ver um exemplo.' Os agriculto
res no Brasil não pagam imposto ce
dular c até o imposto complementar
progressivo pagam na base que en
tendem.

O Sr. João CleoJas - V. Exa.pa
receque não está no Brasil. Se assim
nãc fõssc, verificaria que 11a voraci
dadeabsoluta na elevação, cada vez
maior, da coleta fiscal.

O Sr. Gabriel Passos - O Sr. Alio
mar Baleel;-o é um grande técnico em
assunlos- fisca.is.

O SR. HORÁCIO LAFER - Vamos, en··
tretanto, Srs. Constituintes, estudar
os del1.cits de um exerci~io normal 
42, por exemplo. O da União foi de
1.372.000.000; o dos Estados, .
154.000.000; e· o clC'S Municlpios, .'.
40.000.000. Como se vê, nenhum deles
possui, sequer, os r.ccursos suflclen'"::s
p~ra equilibrar seus orçamentos; e, se
o delicit é menor nos municípios, i.~so

se eX'pl1ca, porque, controlados finan
ceIramente, . tiveram·......"çle limitar sua
expansão e seu progresso.

A situação aflitiva· é esta, que co
loca a Assembléia na imposslb1l1dade "
de dim1nu1r as rendas insuflentes da
União, de diminuir as ·rendas insufi
cientes dos Estados. e no dever impe
rioso de auxiliar os Munic1pios. Nes
tes, todos os melhoramentos essen
c1ais faltam.

O SR. "JOÃo CLEOFA5 - Predsamos
d1minuir as despesas supérfluas, ls30,
sim.

O 8R. HORÁCIO LAFER. - A nossa cl,.
villzação desenvolveu-se no lltor"al, .

..
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concentrou-se nas capitais, com o
abandono dos municípios do interior,
onde tudo falta, menos a pobreza
(Muito bem.. Palmas). .

Portanto, Sr. Presidente, duas di..
retrlz(.s inovadoras· deveremos estu
dar no capitulo da discrIminação das
rendas: o critério da renda naC10nal
suborcUnado à tr.butaçâo, e um m.J.lor
amparo nos Municípios brasllelros.

Vejamos, ràpidamente, êstes dois
aspectos.

A tributação que esgote a renda na.~

c10na1, impedindo a formação de ca
pitais, estagnolrâ nosso progresso,
aniquUará nossas'· iniciativas, empo
brecerá a Nação, 'porque não há pa.u~

rico sendÇl seus filhos pobres.
Pearson já demonstrou que a teo

ria econômica moderna nao aceita a.
opinião dos radica.s,. de que o .Esta<10
deve fornecer todos os recursos para
o desenvolvimento das fontes de pro
dução, mesmo à custa de "deficlts"
contínuos e progressivos.

Se assim é, os invc.stimentos ou o
desenvolvnnento da produção têm de
decorrer da 1nlciativa. pr.vada, e esõ:a
depende da rel<1çáo Cfl.tre os tributos
estaduais e a renda nacional.

Dai, Srs. ConstitUintes, a necesst
dade de preceito constitucional que,
tomando obrigatória a fixação anual
da • renda nacional,· subordine a tri~.

butaçãa à. relação justa, ·razoável, com
'esta renda. .

Mas, ·Srs. Constituintes, diante da
impossibilidade de retirarmos rendas
de que a Uniâo prec1sa e que os Es-

.' tados cX:gem, - porque 'sua autono..
mia política não será autonomia Fe
não tlverun êsses recursos, -onde
iremos buscar outras fontes de recei..
ta . para os Municípios quando sa
JJemos da máxima de que impostos
Dão se inventam, e conhecemos n.

.lição de Jêze, de que os bons lmpllsw
.. tos são os velhos?

Lembremo-nos de que· a concepção
nova dos deveres soc:ais abre seara.
facil1tadora da solução déstemtrl
cado caso. Já são idos os tempos em
que o particular amtrla tôdas as
vantagens da· ação governamental.
sem o ônus correspondente. Firma..
se, cada. dia mais, a convicção, na.
conSciência coletiva, de que todos os

/

melhoramentos públicos devem ser
pagos pelos que dêles dcstrutam•
. Assim, aS taxas e contribulçóeb de

melhoria. avultam numa progressào
constante em todos os orçamentos no
mundo, chr.gando, mcsmo l como em
Ch.cago, a produzir rcndJ. supertor à
proveruente dos impostos.·

O Sr. Veraniaud Vanderlet - O
Prefeito Prestes Maía achou anti

.econômica a taxa de· melhoria.

O Sn. HORÁCIO LhFE:R - Respond.o:.l.o
nobre Constituinte e êste é, jUst:l.~

mente, o aspecto que estou oferecen
do ao estudo da· Asscmbléi.l.: - "15'
taxas e contrlbUlções ele melnorla, tU!
tre nós, produziram sómc.nte 207 au..
lhões de cruzeiros para OS Estados e
165 milhões PJ.fa. os MunlciploS, por
tanto 10% darecelta geral e 20% aa
receita dos Munic1pios. Essas t.lxas
nâõ foram ainda devidamente apro..
veitadas.
Es.plênd~'as poss1bl1iJdades entrea

brem-se aos mUnlcíplOS, desde que
êoSIt-e.s saibam ap:rovcLta1'~e de~sas ta
xas e contribuições, evLta.n:do, ao mes..
mo te1l"~O, os abusos que esta .forma
de taxação propicia.
'Não impol"tia a clWcussão da técnlCa.

jur1cUca, não importa sabea- se as ta
xas lr..cluem ou não contribuições de
metb.oria.. Um dos mocivospor que
0.6 contribuições de melhoria não ti..
veram. desenvolvimento no Brasil !al,
justamente, a má redação dos pre~

celtos const1t'~clcmais, ch.egand~ mes
mo muitas opiniões a. tachá-las de LtI.
constitucionais.

O. Sr. Aliomar Baleeiro - A Coos
tituição d-e 1934, se me não engano;
l1rO axt. 124 ...

O SR. HORÁCIO LAFER ~ Permitiu a
taxa•

O Sr. Aliomar Baleeiro - •••
criou a contrlbuiçãó de melhoria;

. mas a ConstLtu'1ção de 37 a supnnuu.
Depoi'S d1sso, apesar de a.1:>erto o de
bate, reconheceu-se que era consoc1
tu'Cional ec;empre se cobrou. A.ssim.
aconteceu em São Paulo. Mas nao
lba/via uma lei orgân1ca nadona!, tan
to que jurisbaS notáveis, como Anhaia.
de Melo, BUac .Pinto ela.boraram um



.
O Sr. Alde Sa.mpaio - Aflrm~ a

V. Ex. que haverá. essa ccmtradição,
porque a renda nacional já está so
brecarregada.

O SR. HonÁCIO Li\Fr~R - A renda '1a-·....
cional não está sobrecarregada, como
afirm;J, V. EX.• por isso mesmo m~n

eminente colega, proponho se pru
porcione n", Constltuição um cU~1~

favorável nos municípios mediant~ o
desenvolvimento da forma consar,ra~

da pelo dIreito social hodierno, ret"e~

rente às ta:cas e contribuições de 'll~- .

lhorias.

O Sr. Alde Sampaio - Estaria de
acordo com V. Ex. se não hvu",
v-esse impedimento para a cobrào ..
ça dessas taxas.

O Sr. Ferreira de Sousa - Dcpen~

de dos serviços que os muni.cipios pl)':l
salO prestar.
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'lJU".ojelto para Eof,r ad:otado .em todo o a<:ur.a-do da Conrstitulç5..0, porque, a.tra-
~ pais, vraçanfd'o linhacs geais para co- vés dlcssa forma doe taxação, os muni ....

bra,?Ç3. désse impósto, de dif!'C11 .,a'Pl1~ cíp1os, evitando abusos, poderão atltl'"
caçuo. ,b'1.r a em'anJCl'P~ção financeiro. de que

O SR. Hor.Acro .I~i\FER - Razão, por~ necc'Ssttam.
tanto, me dá V. Ex.a quando susten~ Sr. Pre.sildente, vou resumir alguns
to a rllz,cc'Ss1'dade dte lntrO'duz1.rmos, na J'ri'l1lCf'Pios gerais dcvl.do ao adianta;do
Ccn15ti,tuiçüo que Vlamos elaborn co... da hora,
pítulos pr<lClM:s retferent-es a ~ontrl" . Primeiro: desfalcar a receita dos
buição eLe m,elhorla, porque, a.r..,Q.Vé3 Estados será golpeaI' a autonomia é
des~a talXa,' cs mU'11i'Cipl,os poderão abrir a pel·ta pa.l'~ ao ditadura.. S~ ..
conscgui~ sua emaooipação finnn- Bunda: atribuir aos municipios 1m..
ceira. 'postos qUe não sejnm essenciais à

O Sr. Aldc Sampaio -' Estou intei~ União e aOS Estados, será aco!lsclhá~
. ramentc de acôrdo com o que diz VO<j. ve1. Terceiro: subordinaI a tributa~ão
sa Ex.lI. Acontece, porém, que a ta~n &0 conceito da rentla' riacional, será.
ção ja. ecr.stLtUl abüs'o no p~l1S e se as fugir doempit1smo, que tem nortea...
contribuições de melhoria nã.o pr';)- do a tributa.':;ão brasileira .

. crrcc11r:.tm, f 01, c·m grande: parte, de~ O Sr. ALie Sampaio - 'Mas, não
vido ao !:::.to de. as c:ltid3des públic-:t.s haverá contradição no que V. Ex. pr',:"
não efICt1'V.arem cssns m.elhorloas. .põo, uma vez que não admite a :-e..

O Sr. GabrieZ Pa.ssos - Não há. re.. dução elas rendas da União e dos Es-
eu:r'Scs para realizaras melhorias. tados e propõe um aumento para us

municípios, aume;nto êssc que não PI.')::lP.
O Sr.. HonAclo LAFER - V. E:~.~ en-._ C.!xistlr no caso de náo o permitir a

calt'OU; soe não me en~no. dois a5':'- l'cnda- ilacional?
pectoG. No primeiro, referiu-se á d(l~

tffiQ,'sla;du amp1iaç~o das taxas. Orno, O' SR. HonÁeto LJ\Fr::R - Absoluta-
.elltei U1l"'_'l. estatística d.ernonstrando mente, e o nobre colega verá, op\lr-
que os Est:l.dos somente percebem tunamente. que não há contradi·:iio
10 % do. sua urrc'CuJdação n-essras tn... alguma. O D.s~unto depende de estudo
",as, e os muni'çipios. ap-en.as 20 % • mais detalhado c êste não é o mo-
.?orta'nto. as contribuições de nwiho.. mento de fazê-lo:
rIa ainda se acham· em estado i,nd...
,piente.

O Sr. AZde Sampaio - Perdão, a
esta tfstilCo. de V. Ex.a não .() demons..
tra.

O Silo HorÁcIo LAFJ:n Qua.n..
to aoaabt!JSo.s. pennito~m'e sugerir
,duas providêndas: uma, d'i:s.tingu1n
,d,o a!s taxas 1rn'Positlvas, cujo mon.
.tante ceve ser limiltac!ro ao 'VI:'\.lcll" dos
serviços. doas faculta t1i\"as, qu,e depen
dem e~clusivamcnte do consenso ctl)S
beneíiciá'J."ios; outra, limitando as con
tribuiçõcs de melhorla a m:lrgcm 1m
.p:vl'dal e juSta, de aoordo comasva.- '.
lorlzaçõés advlln:d:3s.

O meu nobre colega, brilha.ntc téc
nioCo .em eeonomia e :Cit1JaJnças~ que
desdlC a Cons.títuição de 34 conheço
,e admiro I veiiJfiea. portllnto, que o ca
.pítulo das ÍlaX3:S e elas contTibuiçõcs
de melhoria deve merecer ~tudo
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o Sr•.Aliomar BaZeeiro - A cont:-J ..
"'Ulçv..o de melhoria não deveria ser
uma faculdade. mflS 'tlm dever do E'r,
tado. Tóda a vez que o Poder r?ú
b11eo realizasse obras que valortz~,s ..
sem a prupriedade partleuln:-, de\',~"

ria. cobrar essa taxa, porque, se não a
cobrasse, empobreceria tOdas as ca
madas scc1:::.fs.

O Sr. Ferreira de Sousa - O con..
trãrlo :::;eria o enriquecimento ilícito.

O Sn. HonÁCIo LlI.rnR - De Inteiro
acõrdo: o beneficIo seria a.pCtlaS d~

alguns.

Aliás, os apartes com que me hon'"
rum os dig-nos coler!.ns demonstram
que o assunto esta d<?spcrtnndo 8.teI-:~

ção c que' o povo poderá esperar, ca
futura. Constituição, um conjunto de

ft
preceitos que amparem cficientcmcn..
te os municípios 'brasileiros.

O Sr. Gabriel Passos -.Mnítas vê..
zes, 3 m!!lhorla é realizada também
pelo Govêmo Federal. como no COf.J

da BU1,,:ada Fluminense onde a Unl110
empregou algumas centenas de mnha,~

res de contos. Então. n t:l.xa dcvc:,t~

ser cobrada pela União.

O Sr. A!áe Sampaio Nem a
ConstItuição antiga o impedia.

O Sr.. Ferreira de Sousa - mio
há. Constituição que impeça a co
bl'~nça d:l taxa de melhoria.

O ...sn. HonÁcIO LAFER - Todo cst~

dioso do sistema tributário brnsilcit'iJ
sente-se entristecido ao verifka~

tl sltua.ção sccundirln a que flcarn.~n

relClj.ldos os municípIos. Quem ospe:-..
corre -- c há tantos perdidos na im.:'r..
sictão das c1ist.fmcio.s, foragidos da ci..
v1liznção, .com tudo pOr fazer, porflue
nada ·arrecadam, - comprí::cnde o de
ver patriótico que nostncumbe de
amparar êsscs filhos esquecidos da lc..
gislação tributária do Brasil.

O Sr. A.lde Sampai.o - Espallados
pelas outras entidades.

O SR. HORÁCIO LtlFER - Tenho dito.
<Muito bcm.;muito bem. Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Juran<lir Pires Ferreira.

o SR. JURJ1...NDIR PIRES FER
REmA - Sr. Presidenw; faltando
apenaJ5 cinco minutos para· terminar
a sessão c não dispondo da temp~

para fazer meu dis.curso, peço a V.
Ex.1l. mantenha mtnha inscriçã:o para
a sessão de amanhã..

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. a
será atendido.

Fica.m sôbrc a Mesa 05 semintes
rea17l2rimentos:

Requeiro que, ouvido o ple'Ilário,
~e.ia inscrito em at,. um V'O'tl" de pro~

fUl1do pes:1:r pelo desaparecímenoo dos
i.1ustres brasileIros Almirantes Ari
Parreiras e Protó",enes Guimarães,
(/ue l em cpoca dist<J,nte, presidiram os
c1!:5tino-s d'o POYo flum·inense.

Sarn (l~s Sessões, 19 de feveretr.o
de 1.946 - Soares Filho - Prado
KelZy - Romão Júnior - José Leo
mil.

Requeiro que na. ata ela nossa ses..
são de hoje se,ftlm fm:crftos vo-tos de
p~:lr pelo p:l!"~amcnto c1o~; n.ntigos pa~

lnmrntares e '2x-Presirlr.ntes rlo E~;tado

doR!o d!? Jrmeíro, Srs. Alfr0d.o Au...
F.ll':'ito Gujmnr[~='i B~ú;to. Prnndsco
Chaves de Oliv~irn. 'Bot,elho. Feliciano
Pf"e-s rTe .'\breu SooTé c l\fanueI de
M~tG:' Duarte Silva.

S1.1a das Se~$õr.s. 19 ele f~vere1ro

de 19~6. - Alfredo Neves - Edmun
ao'BarretD Pinto.

Requc:-ernos que se;ill lancatlo em
ntnum voto de profundo pcsar PC1:J

frLloo!m'~nto do Dr, Vftor Ru(~t'rmln:no,

DeItl,ut.:ldo à CO!1;,ttt.uinte d" 191::1-1934
c DrDl1tnc!o Federa.l de 1935-1937.

E<:'Ieritor. dc1xOll el~ uma bf-l<:!:a.~('m

literária ctn::; mnis sólidas. Robrc::;'i'1.
indo a sua Hi!'tótia Na""u;r:ll do Edu
cancro, n Fscravid:1o Social da Mll,"

lher, e a Ev'olucão Constitu':líon-a.>l dO
Rio Gran<le CO Sul. .

Or:J.-dor l'o1ftico. a sua palavra se
lmnôs à emocão t: aosn;olam;oo (1!0i c<>-
mf,cio5. nas gr~nràes cfd":tdes. e ~l.Oui,

neste recinto. no curso da ConS'titu..
lntc de 1933-1934, e. op.T'lois. na Câ..
ma.Ta Federal. de 1935~1937. colheu
05 louvores mais1T1'estritos. n'O estu
do de problomas vitais. pa.ra o pais.
A s~a cultura pc>Umórfioa lh~ per-
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.' mit1a . extremame1lte fáJcU o exame
dos temas e dos problemas báaleos da
naolon~lidaO.e, conseguind() semspre
captar, para 05 seus pontos de vista,
a oolaboração e o 1nterésse dos seus
pares.

Impõe-se, portanto, que esta As
sembléia lhe tribute as homenagens
a qo.c sua memória faz jus.

SeJas das sessões,. 19 de fevereiro
de 1946. - Pedro Vergara - Gaston
Engle,.t - Adroaldo Mesquita da Cos....
ta-A. Bittencourt. Azambu1a -~ Lú"
cio MércioTe~eira - Teodo1niro Pôr
to da Fonseca - Antero M. Leivas -
Daniel A. Faruco - Nicolau Verguei
ro - A. ele Sousa Costa.

Requeremos que seja lançado em ata
'um vote. de profundo pesar pelo fale.. .
cimento do gran<1e ..lomem de ciência,
pro!. Heitor .Anes Dias. con5t1tu1llt~

que foi de 1933 a 1934 c deputado
federal de 1935 a 1937.

O desaparecimento prematuro do
pro!. Heitor Anes Dias foi uma perda
irreparável para ao cultura médica,
para a medicina e para o :Magisté~10

superior do nosso pais.
Fol, talvez, no domínio da sua es

pecialidade r maior investigador cieu
tifjco de que se '01'gulhou a nossa pa
tria.

A sua clin1ca médica, reposItórto d.e
seus estudos, clínicos, lhe granjeou
enorme e justLficada reputação, nos
meios cientificas do Br~sll e dq Ex
terior.

Nos Congressos médicos internacio
nais, a que compareceu, eleVOU, com
brilho excepcional, o nome cientlllco
brasileiro e em tõda parte se !1rmou
corno tigura exponencial da med1cina
moderna.

A sua palaVra tol sempre ouviàa,
nesses conclaves mundiais, com o res
t-e1tÓ, ao ansleaaàe e do adm.1ração que
logram'· ~usc1tar os grandes espúitos
de quem se esPera a.lguma coisa de
novo, para O ~rogresso da ciência.

, Como professor, a ~ua cátdra foI o
centro de convergência de l.lIlla juven-'

tudo estudiosa, entusiástica, a que a.de ..
riam os representantes de centros uni
versitários de todo o Continente.

A melhor prova da sua fecunda atua..
ção, no magIstério, é o renome cada.
aia maior c mais prestigIOSO, que deI
xaram os notáveis servlço~ hospItalares)
por êle organizados e dirigidos.

A Assembléia Constituinte,' de que
fêz parte, guarda nos seus ana.1s I os
traços luminosos, imperecíveis da' CUe:t
cultura pro11s.s1onal, que se manifes..
tava, então, no intel'êsse dos graves
problemas euucacionais e"higiên1Cos de
que tratou e que ressalvou em seus 11
nca,mentos ~ memorave: Assembléia..

O voto de pesar, pois, que lhe deve
esta segunda ConstitUinte que se reu- .
ne, a partir de 1933, é intelrame'lte
.justlt1cadó e merecido.

Sala das sessoes, 19 de fevereiro de
1946. - Pedro Vergara - Gastão En..
glebert - Adroaldo Mesquita dq. Costa
- A. Bittencourt Azambu1.:z. - Theodo
mtrifP6rtc-da Fonseca. - LuÍS Mercto
f'eixeira - Antero M. Leivas - Da·
nieZ Fa.raco - Nicolau Figueiredo 
A. de Sousa Costa. - Luís Medeiros
Neto- José Maria d~ Melo.

Deixaram dOe comparecer 51 5enbc
res Constitulntes.

Partido Social Democrático

Pernambuco:

Novais Filho.
Oscar Carneiro.

, Osvaldo Lima.
Ferreira Lima.

Bahia:

Pinto Alclxo.
Lauro de Freitas.
Altamirando Requião.
Eunápio de Queiroz.

Rio c1e Janeiro:
Getúlio' Moura.
Bastos Tavares.



:Minas Gerais:

Levlndo Coelho.
Juscelino KubItschek..
JoSé Rodrigues Seabra.
Pec1ro Dutra.
Duque de Mesquita.
Israel 'Pinheiro.
WeIangton Branclão.
José AlkmIm.
Gusta.vo Capanema.
Rodrigues Pereira.
La!r Tostes.

São Paulo:

AntônIo Fel1ciano;
César Costa.
Costa Neto.
Lopes Ferraz.
João Abdala .

Goiás: .

"Pedro Ludovico.
Dár10 Cardoso.
Oaia.do Goo6i.

Paraná:

F'láv!o Carvalho Guimarães.

Santa Catarina:

AltamIro Guimarães.
Roberto Grossembacher.
Hans Jordan. .

RIo Grande do Sul:
Manuel Duarte.

União Democrátfca Nacional

Para1ca:

João Agripino.
João Úrsulo,

. PlinIo Lemos.

Alagoas:

RUi Palmeira..

Sergipe:

Valter Franco,

Bahia:

alberIco Fraga.

Minas Gera.is:

José MarIa Lopes Cançado.
Licurg<J Leite. .
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São Paulo:

Romeu Lourenção.

Goiás:
Dolor .de Andrade.

Partido Trabalhista Brasilef.ro

Bahia:

Luís 'Lago.

Rio de Janeiro:

Ler! Santos .

São Paulo:
Hugo Borghi.
Pedroso JúnIor.

Partido Comunista Brastleiro

DIstrito Fed.eral:

João Amazonas.

Partido Popular Sindicalista

Pará.:

Deodoro Mendonça..

Bahia:

Teódulo Albuquerque.
•

o SR.. PRESIDENTE'- Faltando
apenas cinco minutos para o ténnl
no da sessão. vou levantar a mesma,
designando para quarta-feira, 20 do
corrente, a seguinte:

ORDEM DO' DIA

Discuss3.0 única do requerimento do
Sr. 'Otávio Mangabeira e outors se.
bre a nomeação de uma Comissão
que elabore um projeto, traçando nor
mas gerais para reger a vida politica.
administrativa do pais até a promul
gação da Constituição; e do requer!
mento do Sr. Miguel Couto Filho 5Ô
bre vár10s melhoramentos na zona.
rural, inclusive a. mecanização da la..
voura..

Levanta-se a sessão às 17 horas
e '55 minutos.



12.~ Sessão, em 20 de Fevereiro de 19·16
Presiàêncfa. elo Sr. Melo Viana

As 14 hol'aS e 20 minutos, compa.rc~

cem os Senhores:

Partido Social Democrdtico

Acre:

Castelo Branco c· Hugo Carneiro.

Amazonas:

.. Alvaro Maia, Valdeml:',r Pedtosa c
Leopoldo Peres.

Pará:

:Magalhãe~ Barata,Alvaro Adolfo,
Lameiro. .EJttencourt, Nelson Parijós,
Jo~oBotclho c Mou:,a Carvalho.

MaranhflO:

Crepori Franco, Odilon Soares, Luís,. .
Carvalho c José Vieira.

Piauí:

Areia Leão.

. Ceará:

Moreira da Rocha, Frota· Gentil e
Raul Barbosa.

Rio Grallde do Norte:

Gcorgmo Avelino, :José Varela, Val
fredo Gurgel e Moto. Neto.

Paraíba:

Janduí Carneiro e José So!11i.

Pernambuco:

Etelvino Lins, Agamcmnon ;M:aga
lhães, Gcrcino Malagueta de Fontes,
Costa Pôrto e Ulisses Lins de .Albu..
quclque.

.Alagoas:

Teiy.J~IrR. ele Vasconc:;clos, SUve.stre
Põriclcs,:Medc1ros Neto, Lauro Man",:
tcnc-gI'o, Jcsc Mana de Melo, Fat'las
Júnior e Afonso de Carvalho.

Sergipe:. .
Leite Neto.

Eahln:

V:eira de Melo.

Espírito So.nto:

Atílio Vivaqua, Henrique de Novais,
Ari Viana c P...sdubral Soares.

Distrito Federal:
,Jonas Cçrrcia e José Romero.

Rio de Janeiro:

Alfredo Neves, Amaral Peixoto,
Eduardo Duvivier, Carlos Pinto, Ge
túlio Moura, Heitor Collet e Acúrcio
Tôrres.

Minas Gerais;

Levindo Coelho. Melo Viana, Be
nedito Valad::t.res, José Rodrigues
SC:!abra, Pedro DutraJ, Bias Fortes,
Duque de Mesquita, João Henrique,
Joaquim. Libànio, Jo'sé Alkmim, Au
gusto Vlegas, Rodrigues Pereira, CeI..
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Rio de Jane1ro:

Prado Kel1y, José LeomH e Soares
Filho.

Paranâ:

Erasto Gaertner, Munhoz' da. Ro..
cha.

São Paulo:

Mário :Masagão, Paulo Nogueira,
Plinio Barret[)l, Toledo P1z:i., Atll'e-
liano Leite.

Minas Gcmí.s:

MonteirO de Castro, José Boni!ácio,
'Magalhães Pinto, Gabri~l Pa,ssose
Milton Campos.

..-'

Mato Crasso:

Vespasiano Martins.

Goiás:

Domingos Velasco.
Machado Siqueira.

RIo Grande do Norte:

José Augusto e Aluísio Alves.

Paraíba:

Adalberto Ribeiro, Vergnlaud Van'"
derlei, Enl:ini SátIro e PUnio Lemos.

l?ernambueo:

Lima Cavalcanti.

Alagoas:

Freitas Cavalcanti e Mário Go
mes.

Sergipe:

Dantas Vieira.

Bahia:

Jurací Magalhães, Otávio Manga..
beira, Manuel Nova.is, ·.cantas Jú
mol' c João Mendes.

Espírito Santo:

Lins Clâudio.

Distrito Federal:

Hermes Lima, Euclides de Flguei
rcd~1 c JurandIr 2lrl~';;.

União Democrática Nacional

Amazonas:

M~,nuel Zeveriano.

Pará:
Epílogo, Campos. .

Maranhão:

Alarico Pacheco e .Antenor Bogéia.

, . Piaui:

Esmfl.ragd.o de Freitas, ,Matias
Olímpio, Jos'ê Cândido Ferraz, Antô
ruo CorreIa, Adebnar Rocha e HeJ•.
vécio Coelho Rodrigues.

Ceará:

Plfl1ió Pompeu, Paulo Sarasate,
Beni Carvalho, Eg'berto Rodrigu~s e
José de Borba.

. 60 Machado, OUnto Fonseca, La.ir
Tostes e Mílton Prates.

São Paulo:

Gorrcdo Teles, NoveU Júnior e
João Abdala.

Goiás:

Magalhães Silveira, João d'Abreu,
Galena Paranhoe e Guilherme Xa

. vier.

Mato Grosso:

Ponco ArrUda, Arruda Fialho c
Martiniano de Araújo.

Paraná:

Roberto Glasser, Fernanclo :Flores,
Munhoz de Melo, Lauro Lopes, Ara
rp.is Ataidc e Gom1 Júnior.

Santa Catarina:

Nereu Ramos, Ivo de AqUino, Or
lando Brasil, Roberto Grossemln
cher ~ Rogério Vieira.

RIo Grande do Sul:

Gastão Englebert, Adroaldo Mesqui
ta, 'E16i Rocha, Tcodomiro Fonseca,
Damaso Rocha, Daniel Faraco, Ba
tista Luzardo, Antero Leivas, Sousa
Costa, Blttcncourt .t\Zambuja, GlIc~

rIo Alvc:i, Nlcolau Verguelro e Luis
MércI0 Tei::eircl.. '
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Sa.nta Catarina:
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:

Flores da. Cunha.

Partido Trabalh.ista Brasileiro

. Distrito 'Federal:

Rui Almeida.. Segadas Viana. Bení..
elo Fontenelc, Baeta Neves e Antônio
José da. Sllva.

Minas Gerais:

Ezequiel :Menàes.

São Paulo:

. OuracL Silveira. Romeu Flori, Berto
Condé e Euzébio Rocha. FlIho.

Paraná.:
Melo Braga.

Partido ComÍl.ndsta Brasileiro

Pernambuco:

Gregório Bezerra e Agostinho 011
veira.

Bahia:

Carlos Marighcla.

Distrito Feder&.l:. .

Carlos Prestes, :Mauricio Gtabots
e Batista Neto.

Rio de Janeiro:

Clauclino Silva e Alcides Sabença.

São Paulo:

José Cr1spim, Osvaldo· Pacheco,
Jorge Amado' e Ca1res de Brito.

Rio Grande do Sul:

AbWo Ió'ernandes.

Partido Republicano Brasileiro

Maranhão:

Lino Machado.

Pernambuco:

Sousa. Leão.

Sergipe:

Amando Fontes.

Minas Gerais:

Jaci de Figueiredo, Bernardes Fi
lho, Mário Brant, Felipe Balbl e· Ar
tur BC1:'11ardes.

Partido Democrata Crlstão

Pernambuco:

Arruda Câmara.

Partido Popular Sindicalista

Pará.:

Deodoro Mendonça..

Partido Republicano Progressista

Rio Grande do. Norte:.

Café Filho.

Sáo Paulo:

Campos Verga1.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:

Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 193 Srs. Constit1l1ntes~

declaro B.,Jerta a· sessão
Passa..se à leitura da ata do. sessã.o

anterior.

O SR. LAURO LOPES <2.0 Secre
tário} . procede à leitura da ata.

O SR .RRESIDENTE - Em clls
cussão a ata.

O SR. MAURtCIO GRABOrS' 
(S6õre a ata) (*) - Sr Prestdente~
pedi o. palavra para fazll!: constar de
ata o aplauso da banc~nn comunista.
à::l declarações do Min1::itT:. das. Rela..
ções Exterior.es, Sr. João!) Neves da
Fontoura. sOore o texto do ' Livro
Azul", dado à publfcldade pelo De
partament.J de Estad,o Norte-ame
ricano.

:e grande a. nossa satlst9.ção SC' ob
servar que' E.. Ex.R se alan!fe~tou a.

(*) '- Não 101. revisto pelo orador.
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respeito de assunto de tão grande 1mN

porta.ncla para o povo I)I'Rsl1e1r('•.
Lameneamos entretantn qUi! em

suas declarações, não tenha. sido bas N

tanta claro ."0 que conc~rne ao!; proN

plemas relacionados com a sohdarie N

dade pan~americana e, fundamental N

mente, ::om o problema A.rgentmc..
Lamentamos, ainda, r1(~1a sl1enc1ado

sô::>re as Qc:íúncias de ~r~ldore:; que
se achavam a serv~ço do fascismo.
Em nossa opinião S. F:x ., na. qcali N

dade de Ministro das a~.ações Exte~

dores, fazendo declara';~es íJúnl1cas
sObre o momentoso assumo n.everia
também aludir aos trad'iores acrunN

ciados, no "Livro Azul".
Sr. Presidente, muito "JOt fo! grato

registrar -~. n6s. do PartlCh1 Com1...nlsta
- que o com\1nicado distl'lbuldu possui
diversos pontos de contato com o üIN
11mo publicado pela C"m1ssão Exe·
cutlva do rartido Comumstl'l do Brasil.

Vou ler .) texto da ló"p.rtência do
meu partido, divulgado r"~;a imprensa,
a respeito das declaraçõr's conUcas no
":Livro Azul" do Pepart~mento a~ Es
tado Norte~Americano: Ilê)

I'A Comissão ExecutIva do
Partido Comunista do Brasil, em
reunião real1zacta em 16~2..1946,
analisou detalhadnmente as de N

clarações cont1das no chamado
"Livro Azul", tomado púb'.ICc
pelo Departamento de Estado
Norte-Americano. Depois de uma
ampla discussão sObre o assunta
a Comissão Executiva concluiu
que o citado documento constitm
um sinal evidente de que as fôr N

ças mais reacionárias do capital
financeiro tentam criar um c11..
ma de desordem .no Continente,
assumem uma posição ostens. ~'a

de crítica ou· de apoio a governos
e correntes políticas dos pruses
latino-americano's . e pregam ~

intervenção estrangeira contra
governos que não lhes convêm,
Visando a defesa de seus lnterês
ses t: banar a marcha dos nos
50S· povos no caminho do pro
gresso e da democracia.

n - Verificou. além disso, a
Justeza das constantes advertên-

cias feitas pcloPa:-tldo Corou..
nista do :Brasil contra a prepara
ção guerr~ira do imperialismo
na América Latina, contidas no
Informe Político à ultima ("eu
nião plenária de seu Ooxnlté N:~~

cional e em declarações outras
formuladas posteriormente por
membros desta Comissão Exe-

. cutiva.
III - A Comissão Executiva

está firmemente convencida .de que
o documento dndo à publicidade
pelo Departamento de Estado
Norte-Americano é um sintoma
do agravamento da luta lnter~

imperiallsta no Continente cujo
foco principal se .localiza no Pra
ta, e que a pretexto de defesa
da democracia se prepara o rom N

pimenta de relações das nações
americanas com a República Ar
gentina. Como primeiro passo
pa1'a a intervenção estrangeira e
a guerra contra êssc país. Um.."
guerra desse tipo, tramada por
agentes diretos do capital fina:J,N
ceiro como Braden e outros, seria
sem dúvida uma guerra· injusta,
interimperial1sta d1r!g1da fun
d:lmentalmente contra a demoN

cracia e a independência dos p.,
vos latino-americanos e com.o 1'1,
.letivo particular de aniquilar c
'llovimento operário e popular (:ln

, nossos países.

Além disso. o problema da Ar...
gentina, levantado como foi pelo
Departamento de Estado fora da
ONU. constitUi mais uma tenta
tiva para a formação de um bloN
co. de nações americanas, o que
seria contrário ao interêsse de
nossos povos e wn.a ameaça à
causa mundial da paz.

TV - Em relação no Brasil, o
chamado "Livro AZul" velo so
mente confinn'ar o papel tão ·1..J~
nhecldo do integral1smo. como
vanguarda da quinta-coluna di
retamente ligada aos agentes do
."elxo" em nossa terra, sendo
apenas de estranhar que nomes
mais notórios, como o de F1l1nto
:Müller e outros. não hajam sido



.'

- 50-

citados. A referência ao falan
gJsta Aunós velo, igualmente,
confirmar o que sempre dissemos
do papel de espionagem e tralção
clesempenhado pelas cmbaixadas
da. Espa.nha e Portugal no
Brasil.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
l.obre orador que está terminado o
tempo d~ que dispõe para fa.lar sôbre
a ata. •.

O SR. MAURtcro GRABOIS - Sr.
Presidentc, mais dois minutos e ter
m..narei minha.s considerações. (Con.
tinualendo.>

•
v - O Partido Comunista do

Brasil sempre apoiou e ap6ia a luta.
de !iodos os povos pela democracia,
pelos direitos civis contra a rea
ção e o fascismo, contra as bru
talida-dcs pcl1clais e os cam,pOs de
concentraçáo. Mas simultAnea
mente reafirma a sua posição de
defesa lntmnsig~nte do princípID
de au"o determinação dos povos,
conqu1sta democrá.tica. inscrita na.
Carta do Atlântico e na. Carta elas
Nações Unidas e revigarada pela.
vitória sôbre o fascismo, cUsposto
por conseguinte a prosseguir na
lu~a para que os povos laCno,,:,
americanos tenham o direito de
resolver por 51 mesmos os seus
próprios assuntos de polftica in
terna, utilizando para isso as ar
mas da dem.ocracia, como as que
.~" dispõe o povo argent1no Uvres
de quaisquer influt:nc1as estranhas,
pois sabemos que a vit6ria da de
mocracia num pais é resultante da
luta de seu próprio povo e não pode
vir de fora.

Por isso, o Partido Coxnun1sta.
do BrasU adverte a todo o nOS50
povo, como aos demais povos ir..
mãos, que ê terrivelmente' desas
troso estimular de (iualquer forma'
uma pollt1ca intervencionista, que
s6 pode .interessar ao Estado mais
torte do continente, o único sem
dúvida capaz econômica e militar
mente, de reallzar de ma.neira prá
tica e eficiente a intervenção.

Rio, 16 de fevereiro de· 1946. - J1
Comissão ExeC'utiva do Partido Co..
munista do Brasil".

Era o que Unha a dizer. ( Muito
bem; muito bem. Palmas.)

O SR. CAIRES DE BRITO (S6bTe
a Ata) (111) - Sr. Presidente, pecU a
palavra para ler os seguintes telegra
mas recebIdos por ·membros do Far..
tielo Comunista do Brasil: (lê)

"Claudino José 511va Assembléia
Constituinte - Rio. D. F. 

POrto Alegre - Rio Grande do Sul.
Associação Ex-Combatente Feb

Rio Grande Sul reunida assem
bléia Geral dta 14 corrente ·votou
em louvor patriótico gesto Vossên
cia apresentando dois requerimen
tos onde são sollcitadas providên
cias do Govêrno sentido sejam be
neficiados Expediclonâr1os Terra
Ar . Mar esta. Associação' acredita
firmemente que tôda Assembléia.
manifestar-se-ã, por unanimidade
a favor seus requelimentos sauda
ções patrióticas Nerlthane
Silva, Presld,ente - Elias Nirem
berg~ Secretário.

..Associação Ex-Combatente no
me Ex-Combatentes brasileiros
congratula-se nobre Deputado bri
lhantemente soube associar-se reu
nião dia 13 homenagem memória
ExpedIcionários Braslleiros tomba
dos Guerra contra Nazi Fascismo
opressor defendendo re1v.1nclicaçÕes
objetivas companheiros luta. suas
famílias que depositam grandes p.s
peranças valorosa constitulnte 46".

O Sr. Gotredo Teles - Que
tem isso com a ata?

O SR. CAII'J::S DE BRITO (Zé) -Tal
exemplo caracteriza verdadeiros re
presentantes\povo brasllelro. Parla
mento vitória .qual estamos certos
coDtiolldará paz conqUl:)tas demo
cráticas povo brasileiro tivemos fe
licidade defenàer grande sacrific10
árduos Campo Batalha Itália 13.110
nossos Aliados pt Todo prestfgio
Assembléia Constituinte livre e
so~erana Pt abaixo os remanes-

(li<) Não foi revisto pelo orador.



-.51-

centes Fascistas pt viva o Brg,,,il
·Pt pela Associação - Pedro Pawo
Sampaio - LapaceTlda, Presiden
- W'tlson. Carneiro da Silveira,
Secretário.

"Senador Luis Carlos Prestes J

de Penedo (Alagoas).

Levamos conhecimento querJdo
líder povo brasileiro enchente Rio
São FrancIsco prejudIcando enor
memente população pobre residen
te Marge~ Vg estando completo
desamparo centenas famWas vir
tude inundação casasVg total mil
e cem pessoas pt pedimos Inter
médio nossa bancada sejam ')011...
citados govêno 8.uxíllos socorrer
:flagelados esta. demais cidades
margens rio Vg minorando sI
tuação aflltIva população soIre...
dora Pt". .

O 51. Medeiros Neto - V. Excia.
permite um aparte?

O SR. CJ\nu::s DE BRno - Pois não.
O Sr. Medeiros Neto ~ Estou au

torizadoá comunicar a V. EXC.fa.
que o interventor em Alagoas vem to
mando as necessárias providências nQ
sentido de ampara.r devidamente os
tlagelados sujeitos àS nefastas en
chentes do São Francisco. Allás, é
do programa de S. Ex.

O SR.. CAIRES DE BRITO - Agradeço
e folgo com o aparte do nobre colega.
Estou :fazendo :1 leitura dos telegra..
mas pa.ra que constem dos "Ana,ls"
desta Casa.

O Sr. Medeiros Neto -Apenas tram..
mfti a V. ~cfa. (j informe, como
demonstração de que estamos dis
postos a colaborar em tudo qu&nto
venha beneficiar o povo. .

O SR. CAXTU:SDEBRI'1'O -.Aliás, o te
legramp. refere-se a pedido feito ao
Interventor do Estado, como volto a
ler:

"Telegrafamos Presidente Re
públ!ca J Ministro Guerra, Int('r
ventar Estado e Representações
partidos Assembléia idêntico sen
tido. Saudações comunistas. Co
mité Municipal Penedo Partido
Comunista do Brasil."

"Tl'ibunal Popular - Maceió 
Alagoas -- O Comité Municipal
de MaceiÓ do Partido Comunista
do Brasil, colocando-se frente si...
tuação aflitiva flagelados colabo..
ração autoridades locais, leva co..
nhecimento· querido lider povo
brasileiro enchente São Francisco
prejudicando enormemente popu..
lação pobre residente margens, es..

tando completo desamparo centena:)
familias virtude inundação casas.
Pedimos intermédio nossa .banca..
da sejam solicitados Govêrno nu..
xflios socorrer flagelados esta de..
mais cidades margens caudal050
rio, minorando assim situação
aflitiva população sofredora. Te...
lcgrafamos Presidente República,
Ministro da Guerra J Interventor
Estado e Representaçües partido
Câmara idêntico sentido. Sauda...
çóes Comunistas. Comité Munici..
paI de Penedo. - A. Freitas. l

'

Per último, Sr. Presidente. vou ler
um telegrama de São Paulo, para o
qual peço a atenção da Casa. .

"De São Paulo - Comité Na...
clonal do Partido Comunista
Glória, 52 - RIo.

Comunicamos companheiros se
estão confirmando informações já
lhes havíamos transmitido tenta..
tiva :fõrças reacionárias criarem
clima confusão desordem provo..
cações procurando atirar respon.. .
sab1l1dade sôbre organismos pro-.
letariado. Estamos informados

"reuni5.o realizada ontem Feãera
ção Indústrias elementos reacio~

nários procuraram atribuir culpa
greves comunistas animando rea-'
ção policial contra proletariado
repctindo..se prisões espancamen
tos portas de fábrica. Comissão
industriais pleiteará hoje Govê:r~

no Federal mão forte o. fim não
dar aumentos salários. Mesmos
elementos incitam trabalbadores
realizar passeatas da fQme greves
contra alto custo vida. Sábado
Policia impediu trabalhadores Me
talúrgica Matarazzo aproximarem..
se pacificamente reduções jornais:
dispersando-os sob ameaça metra- .
lhadoras :fuzIs. Entrementes In-



o SR. PRE3IDENTE - Va Exc!a.
será a.tend.ltdo.

Nas relações dos n<>mes dos Senhores
Constituintes, que compareceram à
Sessão de ontem, dia 19, deixaram
de tiC1:tra1"""<>s Srs. Qaleno paranhos,
João de Abreu, Magalhães Silveira e
Pessoá Guerra.

Não haven<io ma.1s quem queira usar
~ palavra, dou a ata. por aprovada.

Passe-se à leitura do e~ped1ente.,
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terventor Federal delxa~5e perma- O SR. GEORGINO AVELINO <1.0
necer Rio ficando São Paulo sob Secretá.rio) - Decla.ra. que n.ão há 'ex..
regime discricionário policial agra.. pecUe,nte a ser lldo.
vado recente reforma Secretar1a~ O SR. PRESIDENTE _ AcHam-se
do ma.ntém Oliveira SolJrinho Se~
cretarla Segurança fato sobremo~ sõbre a Mesa dois requerimentos.
do grave depois recentes escân. O SR. GEORGINO AVELINO (lP
dalos Pol1cb' Civil e politica tem Secretario) procede a leitura dos se..
provadamentc espancado assas~ gulntes requerimentos.
s1nado presos. Pedimos protestar Bequeremos' seja lançado em ata.
Constituinte tais arbitrariedades um voto de profundo pesar pelo fa
medidas urgentes democratizar J.eclmento, no RIo Grande do Norte,
situação São Paulo. -Joaquim do COronel Fellnto EllsI0 de OUveira.
Rodrigu.es Gaspar.'" A~veeto, antigo chefe do Poder Exe-

E mais o seguinte: cUtlvo daquele Estado..
Exmo.Sr. Senador Luis Carlos Sala das, Sessões, em 20 de !ever~1:'o

Prestes: , de 1946. - José Augusto. - Alutzio
De São Paulo. Alves. - José AUgusto Varella.
O Comité de V1la Matl1dc pede Mota Neto. - Walfrcdo GurgeZ. -'

que seja levantaeta em Câmara Ferreira de Sousa. - Café Filho.
por V. Excla. questão policial Transcorrendo, na. data ele hoje, o
paulista usando métodos selva- prImeiro an1versárto da morte do
gens para a2Tancar confissões às pranteooo cearense e ex-deputado te
fam1lias dêste Comité depositam dera! Dr. Manuel Sátiro, c:uj&. atlvi
esperanças c~ V. ~xcla. pelo co,:. dade politica se prolongou até seuS
mIté. - Lmz Trzstan Vargas. -_o (Jerradeiros dlas, a. serviço da recupe-

São êstes os fatos que queremos ração democrática nacional, requere-
denWlciar a esta Assembléia. <Muito mos ~ja cons1gna.do na ata de nossos
bem: m'lLito 'bem. Palma$ nas gaZe~ trabalhos um voto ete pesar pelo seu
rias. )' falecimento, como homenagem espe-

O SR.. FERNANDES TAVORA (Só- elal a sua m-ewória.
bre ata) - Sr. Presidente, pedi·a pa- Sala das Sessões. em 20 de t.ev~

1a.vra para soUcltara V. Excla. a. reiro de 1946. - Paulo Sarasate. 
gentileza de mandar fazer duas pe- Eg'berto R.odrigues. - Raul Barbosa.
quenas modificações em apartes que Moreira da Roc1?a. - Fenw.7ÚlO Tá
dei ontem ao ilustre colega Sr. Emâni .'Vara. - Hugo Lametra.
Sátiro. .

A primeil'a é a seguinte: onde se diZ O SR. PR~IDEN'TE - Vou sub-
-nossa cultura Jurídica" diga.se meter à votaçao os reQuer1Inentos que
"'nossa cultura pol1tica". A' segun<:1a: acabam de ser lidos.
onde se lê 11 deve-se manter o alista.. Os Sen.11ores que estão de acôroo
mento ex.oflieio", diga-se "deve.se que1ram conservar-se como se acham.
rever" • (Pausa.)

Aprova"Cios.
Acha~se inscrito em. pr..melro lugar

na hora do expediente o Sr. Eduard.o
Duvivier, a quem dou a palavra..,

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
Sr. Presidente, é das tra.dic;ões cristãs
e, particularmente, da.:; trad.Ições bra..
sUelras, a consagração de alguns mi
nutos de silêncio, d.e recolhimento e
de prece antes das refeições dIárias e
ao se despedirem os membros da. ta.
milla para o repouso noturno.
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Multas vêz€s, Sr. Presidente, nas
casasgran{fes das fazendas do Esta...

.~o de V. Excia. participe1 dés5e re ...
co1h1mento. E toi, certamente, inspi~

rado nessa tracl1ção que V. Excla.
houve por bem consagrar o tempo ne...
cessário à elaboração do Regimento
ao necrológio das grandes figuras das
Constituintes de 1890...91 e 1933...34 e
de outros !lustres vultos da nossa his...
t611a, c, !1oalmente. à glorificação da
Fôrça; .Expedicioná.ria Brasileira.

No recolhimento. a que me reteri,
há -um sentido muito profundo, que
é, não s6 o de agradecimento ao Cria~

d.or pelos benefícios conseguidos e de
solle1tação para que êles se repitam,
como, ainda, um exame de consciên...
eia dos atos praticados durante o dia
e do programa para o dia seguinte.

Ouvindo aqui· o necrológio dêsses
Constituintes, . evocamos o passado.
Vimos quantos e quão ilustres foram
os homens que trabalharam pela 11
berda-de e para dotar o Brasil de um
regime verdadeiramente livre. Refor
çamos a consciência de que aquilo que
somos devemos a êles. Estabeleceu. as
sim, V. Exc1a., Sr. Presidente, uma
norma ftmdamental para a elaboração
constitucional: o respeito ao passado,
o respeito à tradição.

Estamos aqui para.·estruturar um
regime democrá.tIco, ercg1me demo
crático quer dizer regime de llberda
de; regime de liberdade não é criação
de um homem, não é outorga de uma
carta constitucional, mas regime que
vem do passa-do. regime que traduz
tOdas as lutas dos homens pelos seus
direitos, regIme que não se pode des
prender da tradição. pois que encon..
tra nela tOda sua fôrça.

O Sr. José Bonf.fádo - Tradição
Jnterrompida pela Carta de 1937. .

_, O SR. EDUARDO Duvnrn:R - Foi, real..
mente, essatra~lção Interrom'Oida
pela Carta de 37. (Apoiados.) •

E gr:lças, ainda, a todos êsses erIÚ
nentes brasl1elros, que trabalharam
nas Constituintes passad~, o amor à
liberdade, o zêlo pelo regime demo-

. crá~ico ficou como um legado para a
nossa gel'ação, deu-lhe fôrças para
reagir contra o relpmede 37, e. fIna.! ...
mente, preparou Q cllma, o ambiente

para. a Constituição que vanl0S ela
borar. S6 as CUtacluras nã.o cultuam
o passado. (Muito bem.) Só as dita...
duras procuram ocultá-lo, iJara fazer
sobressair a figura do ditador e fUS
pessoas daqueles que est€l.o coro os
cargos e as funções públicas. <MUlto
bem.)'

O Sr. Lino Machado - rremos de
retomar agora o curso' das Constitui
ções de 1891 e 1934, interrompido em.
1937.

O SR. EDUARDO Duvxvn:a - Se efO"
quei a tratilção conl\J uma da:s Dor
mas fttnàamentals da. elaboração COIl5
tltucional, Xoi exatament(:;' porque
nela e que repous~ a grande tôrça da
liberdade. A lloerdade e cumo aque
jas gigantcsca~ Arvores qUt: nos abri
gam com a SUif. copa !ronao~a. e onen
tam os ViandanteS pela sua altura,
mas que tem. suas ra1zes .I1if.S cama<1a8
pro!Wldas t: long1nquas de outrM
eras.

Se, por U~l aspecto, o passad.o tem
essa !õr;;" garantidora da Ubcrda<:l.e~

. não poaemos, por outro, na elabora
ção coustituc1onal, deixar de atender 
ao !uturo~

Nas tradições que evoque1 e na
or~entJ.çâo que V. Ex. deu aos tra
balhos desta Casa, vejo O verdadeu-o
estabelecimento das duas normas !un
damémea!s - respeito ao passado e
respüto aos anseios pelo fut~l'o.

A nossa Fôrça Expedicioná.ria nâo
foi combJ.tersômente pelo patrtmOmo
da nossa civ1l1zação que nos vinha de
um passado, certamente melhor do

. que o presente de então. mas, tam...
bém, por um futuro melhor.

A l:ção do passado indica-nos ~ue.

no ilimitado formal dos nossos po
deres, temos limites reais, que '3Ao
justamente o do patrimônio que DOS
legaram aquéles que nos antecede
ram, aquêles que tizeramo Brasil, e.
dos que, também, sonharam com ~um

Brasil mais grandioso, deixando-nos
. a semente das novas idéias.

Sr. Presidente, perm:to-me ler
aqui o que, já €.m 1932, havia escr1
to:

ItA lei M,O pode ser uma manl
festação subjetiva; ela tem de
ser a e~press2.o de um estado evo-
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lutivo;o que faz as instituições
é o conjunto da lei, dos Julgaaos
c dos costumes; se, na. Inglatet'~

ra, a lel é 'cp,rcada de tamanha.
fôrça, que lhe chega a 1mprinllI'
um caráter quase místico, é" por
que não se a concebe ali ~enáo

como elemento de uma institut..
ção; se, no direito privado e, par
ticularmente, no direito de fa·
mil1a, a resistência é sempre
grande às inovações, é, certa-
mente, porque na" famílla ~

encontra o prtme~ro .4'lúcleo e o
últlIDo reduto das instituições.

. Os n'obres impulsos nacionais,
sem instituições, - observa Lfe
ber (On Civil r..iberty, 3.a ed••
pág. 306) ~ são, no máximo,
felizes acidentes.

Ninguém hoje, - pondera
Bryce (Studles in History and
Jurlsprudence, 1901, vol. r, pá
ginas 225..226), - discute o ve
lho problema da Melhor, Fomm
de Govêmo, porque todo o mU:l..
do hoje admite que o principal
mérito de qualquer forma se en·
contra na sua adaptabLlidade às
cond.1ções e idéias daqueles \ no
qUe se aplica.

Ora, são essas condIções e 1dél
as do meio brasileiro quepreci
samosestudar, examinando sea
Constituição de 1891 ficou à
sua margem ou se, apenas, Dor
muito alta, não lhe pude~os co-
Lhêr os frutos. .

Estudando, pois, uma constituI
ção política para o Brasil, não
podemos prescindir do estudo 'o
seu passado e das suas condlçõp.s
presentes, do estudo, em suma,
da realidade brasileira.

E, nessa re:::.l1dade. estão qua-
renta anos de um regime cOn.'itl
tucional federativo e l1bernl: é
um elemento qUe se não pode dP,li..
prezar, porque repre5€nta. no
mínimo..a educacão ae tOda uma
geração e ma~s de um têrço" de
bOda a nossa vida constitucio
nal.

As instituições políticas, - a
observação ainda é de Bryce

. (Obr. clt., vol. cit., pâg. 221)

são, sob tôdas as circunstân
cias, dificeis de se trabalharem,
e, quando são freqüentemen:e
mUdadJ.s, a naçâo não aprende
como trabalhá-las eficazment.e.
A experJência é a alma. do pro
gresso. mas à experiência deve
ser da.do um certo lapso de tem·
po".

Como bá pouco lembrou o nobre
Deputado Sr. L:no Machado, essa
tradição de liberdade. essa tradição
de democracia fo! entre· nós inter
rompida. pela 'Constituição de 1937.

Realmente, vislumbro aí uma das
duas causas da chamada crise da
democract.l. que para mim não tal
senão a c~e da liberdade e a cr~e

do parlamentarismo. .,"
A liberdade; como tôda instituiÇão.

deve ter elementos de defesa, e a
llberdade, pela SU1f. própria natureza,
pcia "bOa. fé daqueles que sempre plel
tea:t'am o direito de ser cidadãos ll-~

vres, nunca se defendeu. Adm~t1m05

que a liberdade pudesse servlr 'Je
instrumento de sua própria destrui
ção;· permitimos que' a llberdade t~'3·
se utlllzada para. pregar a ditadUl"80;
ditadura. de uma. classe ou de outra.
mas sempre ditadura. .Fato seme..
lhan.te ocorreu nos Estados UnidM.
em cuja. Constituição não se formu
lou um~ declaração de d:reltos, t,ão
arraigada. estava, nos seus elaborado..
res, a consciência dos direitos tun-

'damenta!s do :Indivíduo.
, :e:.sses direitos eram considerados de
Úd modo Incontroversos, que 05 constI
tuintes norte-a.mertcanoo, animados do
mais alto espírito de liberdade, nem: se
lembraram de inscrevê-los e preservá
los na sua carta constitucional.

O mesmo ocorre com a liberdade nas
democrac1as. A Uberdade vem sendo
conqu1stada duramente, com lágrimas e
com sangue. 'Com lágrimas e com san
gue tem sido ela cimentada e, por tst.o.
ninguém se lembrou de quepoderla ser
utiliZada para sua própria destruição.
Uma das normas, que reputo necessá.
rias na futura elaboração, é a da defesa
da llberdade. E o único meio 'de detesó~

da liberdade é permitIr o seu emprê
go até ao ponto em, que ela não possa
servir à. sua própria destruição•
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Que à sombra dela nunca ma1.s se c.rl

em d1tad.uras tlo mundo, é o prlnciplo
que cievem05 ter em mente. Não dese
jo, porém, dem'Clrar-me no assunto, ql1e
me parece bastante evidente, nesta n,,
ra em qüe a democta.c1a serve de capa.
às explorações contra a Ul:>erda<ie, nest,d,
hora em que nós· sabemoz que é soo o
marIto da democrac~a que se a,bng.am
aquêles que a querem destruir.

Vou pasSar à outra parte da minh,+
exposição, relativa à codificação consti..
tuclonal. '

A codl!1cação, no .seu mais amplo
sentido, como é usa<:1o pela escola histó
rica dos jW1stas, sign1!ica a redu.ção aa
lei à forma escrita. Pressupõe o adian
tamento da lei a través dos estágil)s
precedentes da história legal, re

.pres.entados . pelo tas (vontade dos
deuses), mos (leI cost~eira). e jus
(precedentes judiciais)..

A cocU!icaçã.o constitucional tem,
portanto, àe atender, principalmente,
à nossa história. Ela vai cristalizar
o nosso patr1mõnioe traçar normas
para o nosso futuro. Mas, por Isso
mesmo ,. que vai traçar nonna.s pal'a
o!uturo, tem de ser aIJllP1a e não
pode descer a particularidades, a mi
núc1as que exprimam apenas os an
seios de mn :momento, os desejos de
um pa.rtido, o modo de ser de fac
ções em l'Uta. Essa cnsta.llzação, essa
~od1f1caçâo, tem de ser em moU1es
bastante amplos, para que se possa.,
assegurando o passa.d.o, nortear a,pe
nas o futuro.

Vou permitlr-me ler_ aqui as nor
mas de uma lei constitucional, tais
como se encontram no maior repe~ó

110 da doutrina norte-a.merica.na: .

"<Lê) : A !inalida-de <ie UIIl1.a
constitu!çáo é esta.belecer a es
trutura permanente elo sistema d.e
govêroo e atribuir aos diferentes
departatne'l1tos seus resopectJvos po
<leres e deveres e consagrar certos
princ1p1osfiXos, em que se funda o
govêrno. Uma constituição d1!e,re
de uma lei por isto que UlIIla deve
prover sõb.re as .rninUc.la.s do as
.sunto de que trata, ao passo que
uma constituição usualmente a,s
senta os principies gerais eeons..
tr61 a funda.ção substancial e a

estrutura geral do direito e do
govêrno.

Uma constituição, ao contrário
de uma lei, destina-se não apenas
a atender condições existentes
roas governar o futuro. D!.Z-,se
que a e1q)rcssão const'ltuição 1m..
perta um instrumento de natu..
rC2a permanente. Pe.sde que se
reconhece qU~ os seus autores não
pOdem antecipar condições que po..
d~ surgir. dC,?'Clls, no progresso

.da nação, e não podem estabele",
ce1;'toclo o d1reito que, de tempo
a tempo, p01iSa a ser necessário,
conforme as condiçôes mutáveis
de uma sociedade, a constltwção,
como regra, não deve brotar ele
particUlaridades, mas enunciar (lS

.prtndplOS gerais e as diret.rizes
gerais que se destinam à a.plicaçâo
a. todos os novos ratos que possanl
surg1r e que se possam trazer ;'\0

âmbito dêsses princípios ou dire
trÍ2es gerais.

.As constituições destinam-se a.
preservar dlreitos efetivos e su
bStanciais, e não apenas a enun
ciar teorias de govêrno. Tem-se
dito que as 1nstituIções l1vres não
se podem manter senão com o
reconhecimento da e~tência de
c~:rtos cU:-eltos fum:lamenta1S, e
que uma feição caracterlstica do
nosso sistema constítuc1ona! as..
senta no poder de um simples lr....
d1Vlduo poder resistir. com êXito,
a tôàa uma comunidade, quando
êle está. com o direito. Embon. as
constituições possam proteger e
guardar 05 direitos )ndividuals,
tais direitos não têm 'sua origem
e fundamento em tais instru
mentos. Uma constituição não é
o comêço de uma comunidade, neIl1
ortgma ou cria instituições de go
vêmo. Ao contrárIo, ela parte de
um sistema estabelecido, que sé
destina a continuar em vigor e e
baseada em .direitos preexistentes,
leis e moelos de pensamento, Tem..
se dlto~ com muita propriedade,
que as const1tu1ções eS4::ritas san
tificam e confinnam grandes prin
c1pios, mas não os trazem à eX15
têncIa, e que· um:a constitulÇão
não é a ca.usa, mas uma conse-
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qüêncla, da l1berd'9.de pessoal e po..
l1uca.

Ruling Case Law, vb. Constitu..
tional Law. Or3, a preexslstêncla
dêsses direitos fWlc1amentals do
i11ldividuoestá na consciência ete
todos n6s, e, certamente. um dos
objetivos da constituição é C02'1
sagrá...los c preservá-los. Ela não

. vaI criar direitos novos, mas reeI)'"
nhecer os já. existentes; vai est.u ...
dar a formada evolucão. jurldi...
ca, os anseios da nossa época e
traçar no'; moLdes dentro dos quais
a refonna social possa operar-se.

A Constituiçii.o tem ele deixar
ampla margem para os Poderes
Legislativo e Judiciário.

DIzem todos· os escritores nor...
te...amencanos, os exegetas d::L
Const.itulção dos Estados Unidos,
que a obra mais notável é a do
JUdiciário, o qual não se limita.
aU, á simpl-es interpretação - in
terpretation" - mas. também, A
construção- "construction."

O Sr. José Augusto- O JudIciârio
tem, igua,lmente, função política muito
1mportante. E' criador do Direito.

O SR. E!>l1ARDO DuvIvIER - E' exa ...
to. E' pela ."constructionH

, a aplica
ção da lei aos novos fatos, não prt:..
vistos, que o Judicié.rio avulta na sua
importância e cria a maior das ga...
rantias do direito - o conjunto de
decisões judfclárias que se baseIa na
1et e, também, nos costumes, nãodel"
·xando de atender, por igual, às ten~

dênc1as da época.
() Sr Jusé Augústo - Pert'eita.:n:ie:n...

te. Faz aada.ptaçâo da. constituição
às necessidades de um mundo novo.
A interpretação é elástica.

O SR. ED'tTARDo DtJVlVIER - Int~r..
pretação elásnca.

Comentando a ação do Judiciário,
dizia ' Hardley, da Universidade de
Ya.1e:

11 (Lê) : .No conjunto, os tribunais
federais e estaduais, 19ua1ment~,

têm sido não sômente uma pro
teção, mas a ünlca proteção dos
interêsses da minoria contra. a
opressão da maioria. Te·r.aacon..
~1do, mais de wna vez, qt1a uma

maiorIa impa(;Iente haja elenun
ctado ésses trilJunais como InS
trumentos partidários. H

"Penso, porem, que os homens
mais inteligentes, que conhecem
a história· do pais, dirão que os
nossos tribunais têm. sIdo o verda...
deiro baluarte da liberdade amer1..

. cana; e que ao passo que' Hamll
ton e os seus companheiros fica
riam de algum modo desaponta
dos com o funcicnamento do apa
relho Legislatlv<l e da AdminIstra
ção, se pudessem verJ na sua
:f()rma atual. ficariam- cheios de
admira.;;âo com o trabalho execu
taodo pelo Judiciário. Penso· ser
o julgamento dos homens mode
rados ';Jue os Tribunais proveram
o meio que nos garantiu contra.
excessos e livraram a ,República
Americana. da necessidade de re
p~tir as sucesslVas experiências
rev·õlucionárias. que sofreu a Fran
ça, antes que atingisse uma de':"
mocracia estável".

. .
Uma constituição que se afasta dos

moldes amplos, nesse sentido de ga:-
rantir o nosso patrimônio jurldico e
liberal e de traçar as norma$ para
corrigir as injustiças soelai~, será uma
Constituição d.estinada a pouca du
ração.

Temos. no munão, deis exemplos no
tâ.veis: A Const1tul~áo de Weimar, ins~

pirada pelo gênio politico de Hugo
Preuss. e a ConstItuição Austr1aca, de
!Ians Kclsen ...

O Sr. José Augusto ~ Têcnlcllmente
perfeitas. .

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Dois lns.
trumentos juridlcos, tecnicamente per
feitos, mas duas C<Jnstituiçóes que não
puderam sobreviver ao embate dos
acontecimentos sociais. Tu-do que se
particulariza demais, não se torna sus..·
cetível de evoluçáo. 1.350 que ocorre
no mundo jurídico verifi~a~se. tam
bémlno meio biológico: a particulari-.
zação impede a evolução.

Os fatos sociais desenvolvem-s~

sempre, em sentido que nenhuma.
Constituição pode prever, razão p'Jr

.que ela· precisa ter a f1ex1b1Ud~de ba~"

tante para atender a êsses fatos com
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as· medidas do Legislativo e com a
ação do Judiciâr1o.

O mesmo acontecr com os progra
mas dos Partidos, Exemplo t~pico, é
o do Partido Trabalhista Inglês, que
havia obtido, na eleição para a Câ
mara dos Comuns, em 1529, 288 C1:l
deiras, das 615, e, com a crise defla-

•grada naquele ano, não pôde cum
prir o seu programa, dai resultand.J
que, na eleição de 1931, elegeu a.pe
nas 50 membros. Se os partidos tru
çam programas por demais espec~n

cados, por demais particularlza'1l)s,
tornam-se inadaptáveis à,s contingên
cias sociais supervenientes, que a nJ.n A

guém é dado prever.
O Partido Social Democrâtico ger

mânico oferece-nos, outro exemplo
digno de cônsideraçâo. A .Assembléia
que votou a Constituição de Weimar,
em 1919, tinha 39% de sociaUstas e,
cêrca de 8% de socialistas independen
tes. O FoderLegislativo Unha atribui
ções .para a socialização dos recursos
naturais, das !âbrlcas e dos meios de
distribuição: mas as clrcunstân.do.s
tremen<ias, naquela época, para a Ale
manha, o receio do colapso econô
miclj, a pressâo dos aliados, a dúvida
d~ intervirem .êles em qualquer pro
grama, em qualquer realização de na
tureza .m.a1s sociali&'ta,constituíram
:ta t6rcs 'para que aquela Constituição
llão atingisse os seus altos objetlvos.
Interessante, porém, é que, para evitar
a eleição de Hitler, em 1933, o Partido

, SOcial Democrático germânico teve de
unir-se aos outros, de natur2za mais
conserva·dora, e assim foi que se rea- ,
llzou a eleição de Hindenburgo.

Vemos, portanto, que, tanto n:lS leis
como nos partidos, os programas por
demais especlal1za.dos. por demais par
ticularizados, trazem .sempre, em si,
a causa do próprio insucesso.

Já que falel em partidos e procuro
esboçar normas de elaboração cons
titucional, abeiro-me, também, dêsse
assunto de alta relevância e de ne-

- cessária. compreensão, para podermos
apreciar a outra causa da crise que
nos conduziu à dita<lura, como levou,
da mesma forma, todos os países da
Europa às dita<luras - a crise do par
lamentarismo.

Os partidos pol1tlcos, quan'Clo apenas
em número de deis, como se deu, por
muito tempo, na Inglaterra e nos Es..
tados Unidos, permitem !àcilmente a
execução de qualquer regime. ·0 regi..
mE" parlamentar, em particular, de-.
pende do modo de formação dos par
tidos. É regime nascLdo na Inglaterra,
originário da cenquista, pelo povo, aos
senhores feudais, aos barôes e à pró~

pria coroa, dos seus direitos e prerro
gativas.

Naturalmente, da sua formaçá<l his~

tórica resUltaram, desd.e logo, as duas
grandes fôrças liberais e conserva
doras.

Nesse sistema de dois partidos, ou de
duplo partido, há. como dizem os in
glêscs, um verdadeiro Jôgo de teams
- o ..team" dos "iM," os que estão
dentro e os dos OUt8,' os que estão
de fofa..

As divergências originárias, as ten
dências que, em principio, assinalam
E' distinguem os partidos, com o de
correr .dos tempos tendem a entra;"
quecer, a diminuir, e a ascensão de um
ou de outro partido passa a não signi
ficar senão a detenção do poder por
êste ou aquêle grupo.

É sabido que, na própria Inglaterra,
rllrame:'lteo partido que ascende ao
poder executa programa visceralmen..

, te contrário ao do partido que cai.
O Sr. JO$é Augusto - m, até, a

frase de Bartou: IINunca um socialls
tfi, ministro foi ministro socialista;",
para mostrar como os partidos, no
poder, mudam de orientação.

O SR. EnUhRDO DUVIV1ER - Nos Esta
.dos Unidos, dâAse o mesmo fato. Era
por isso que Jefferson declarava ser
te do o povo republicano e federalista.
Os atuais republicanos e democratas
sã.a ambos 05 Partidos Democratas e
Republicanos. Mas êste sistema de du
plos partidos pressupõe um pais de
t':'adiçães sedimentadas, de tradições

. sólidas, de co'nsciência lib~ral profun
d:.tmente arraigada, em que ninguém·
'Pretende destruir a liberdade, nem
dela servir-se como instrumento' para
alcançar a ditadura. E é nesses paí..
ses onde bem funciona o regime par
lamentar.
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A coisa. porém, muda inteiramente
de figura, quando não sejam dois os
pnxtidos que disputam o poder, mas
quando, por muitos dêles, a. opinião
p&blioca se acha por demais div1dkla.
Só há, então, um melo, que é o da
coal1são ou coligação dos partidos, a
qual tem causado ti. lnstab1lldade dos
governos.

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao
':nobre orador de que se acha !inda a
hora do expediente, que é regimen-
talmente improrrogável. .

. O SR•.EDUARDO DOVIV1ER - Requere
rta, então~ Sr. Presidente, que me con
ce.-desse a palavra, depois. ela ord.em,
do dia, para concluir minhas conside
rações. em explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE - V. Excia.
terá a . palavra para pros:segulr em
explicação pessoal, no .fim da ordem
do dia. .

O SR. EDUJ\RDO DUVIVIER - SolicIta
ria, pOrém, que V. Excía. permitisse
que, em alguns minutos, eu terminasse
conceitos cuja enunciação havia ape
nas inicia-do, e que não desejaria in
terrom.per .
• O SR. PRESIDENTE - ~ impOS

sível atender a V. Excia. pcrque,
como já afirmei. a hora do expediente
é, regimentalmente, improrrogável.

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Aten<1o a
V. Excia. (Muito bem. Muito bem.)

O SR. JOSE' BONlFACIO (Pela
ordem) - Sr. Presidente. parece-me
que, .esgotada a hora do expediente,
sem embargo da satisfação com que
estamos todos ouvindo a palavra. ao
Uustre Deputado Eduardo. Duvlvler,
devemos entrar na ordem do dia, para
discutir a matéria dela constante. As
sim, pedIria a V. Excla. que decla
rasse encerrada abora do f:xpediento?
(Muito .bem) •

O SR. PRESIDENTE - Está. finda
a hora do exped1ente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.
Comparecem mais 59' Srs. Consti

tuintes:

Partido Social Democrático

J?arâ:

Duarte de Oliveira.

Maranhão:

Clo'clomlr Cardoso.
Pereira Júnior.
Vitorino Freire.

Piauí:

Rcnault Leite.
Sige!redo Pacheco.

Ceará:

Almeida. Monte.

Rio Grande do Norte:

Deocléclo Duarte.

Paraíba:

Samuel Duarte.

Pernambuco:

Albuquerque Maranhão.
Pessoa Guerra.

~ergipe:

Graco Cardoso.

Bahia:

Ãlofsiode Castro..
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.

Espírito Santo:

Carlos Llndemberg.
Eurico Sales.
Vleh'a de Rezende.
Alvaro Castelo.

Rio de Janeiro:

Pereira Pinto.
Paulo Fernandes.
Br1gido Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:

Juscelinà Kubitschek.
Gustavo oapanema.
Noraldlno Lima.

São Paulo:

Cirilo JúnIor.
João Gomes Martins Fllho.
Costa Neto.
José Alves Palma.

. Golás:
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Paraná:

João Aguiar.

Santa Catarina.:

Ader)::lal Silva..

Rio Grande elo Sul:
Peelro Vergara.

União Democrática Nacional

Pará:

Agostinho Monteiro.

Ceará:

Fernandes Távora.

Rio Grande do Narte:

Ferreira de Souza.

Para1)::la:

Osmar Aquino.

Pernambuco:

Alde Sampaio.
João Cleoras.

Bahia:

AlolslO de Carvalho.
Luis Viana..
Rafael Clncurá.
Nestar Ouarte.
A110mar Baleeiro.

Distrito ~edcral:

Hamilton· Nogueira.

Rio de Janeiro:

Româ.o Júnior.

Mato .Grosso:

Agrícola de Barros.

Santa. Catarina.:

Tavares d 'Amaral.

Partido Trabalhista Brasileiro

Distrito Fe'deral:

Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Gursel ào Ama.ral.
Barreto Pinto.
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Rio de Janeiro:

Abelardo Mata.

Partido Comunista ão BrasiZ

Pernambuco:

Alcêdo Coutinho.

Distrito Federal:

Partido Republicano BrastZeiro

Sergipe:

Durval Cruz.
Leandro Maciel.

Minas Gerais:

Daniel Carvalho.

São Paulo:

Manuel Vitor.

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela
ordem> - Sr. Presidente. V. Exce~

Iência melhor que qualquer de nós
está cansado -..de perceb~r que :. am
biente da Constituinte P. de natureza,
escaldadíssimo. A antig~ astronomia
asseverava que a conjunção de Sirius
(estréIa da Constelação do Cão) com
o Sol prod~ia à canícuJa. O recinto
s_ transforma num amblent~ f1s1co
quase intolerável, pela ·chamada ca.
nicula.

Ora, o que eu desejava Sr. r"esl..
dente - e tive oportureoad- ,i!, re~

ferir a V. Ex.1I. pessoalm~nte - é que,
tornando mais suportá.vels os "'\ossos
trabalhos e a permanência ~t re..
cinto dos 5:s. Const.itu1nctS e do povo,
que os vem ouvir, V. ~~.l:t. m.l :~dasse
adquirir alguns aparelhus' de :-~Jrige ..
ração (Aplausos nas galerias). porque
V. Ex.1I. há. de convir ~m que J. calor
abate mais do que o debate. (Muito
~em: muito bem).

O SR. PRESIDENTE -Em ~tenção

à. reclamação do nobre Deputado pelo
Rio Grande til) Sul, cujo nome não
'preciso declinar, pois ele é de todos
bem conhecido, devo informar que já
determinei providências, sob minha
responsabilidade, no sentido de que dl..
versas casas especial1zaC1~~ em servi·
ços dessa natureza exB.TI1lnassem· a
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situação e apresentassem ')rçafl.entos.
Isto feIto, depois de ouvir ·a Assem~

bléia. autorIzarei as obr'~s que SE. tor~

narem necessárias.

O SR. BARRETO PINTO <pela
ordem> - Sr. Presldent~ Srs. Cons
tituintes: Preliminarmente. devo ta...
2er pequenas consideraçõf:~, .~ -lo ~ não
excederão do prazo permitido, sub~

metendo, depois, à apreclO-t;âo r1~ Vossa
Ex.o. questão de ordem qlt~ como verá
a Assembléia. guarda pertelta. con1'or~

midade com o Regimento desta. Casa,
em elaboração.

Remexendo papéis velhos e livros,
onde aprendi ou que llrocure.l ler
quando mais moço, deparoll ·sc~me
trecho de certo livro sóbr(o os orado~

res da .Velha. Grécia. Transcrevo, en...
tão. aS seguintes palaVras, que me pa
recem escritas para os· dias em que
vivemos:

"Era prec1so rejeitar a moção. Es~

tava reunida a Assembléia do Povo,
em Atenas. A situação dos partidos
era. extremamento confusa.. Na véspe
ra, ta,Lara Demóstenes. Saiu da tribU
na ateniense, debaixo de a.pupos. Che~

gou mesmo a ouvir isso de um colega:
- Demóstenes, os teus discursos chei
ram a azeite de lamparIna. Porém,
náo se desconcertando, êle transfor
m'OuJa zombaria em houa para .si.

. E d1sst::: - Ainda bem que os meus
d1scursos, que não são superficiais,
iluminam. Lisias, moci~lo de orndor
forense. escrevia de quando em quan
do os diseursos para serem lidos pelos
seu..,: colegas. pouco afeitoo à letra...
Era nessa atmosf>era., d'e veroad~...ros
recem<>inhos falsos e· enganadores,
quando a.quêle pobre orador da As
sembléia do Povo, mal compreen<:li'Clo. '
Z!la.l) smcero, por dizer a verda<le vetr-
d~eira. levantou-se. E começou a
combater a moÇão. N'O principio de
sua oração. dava a perfeita Idéia que
1a sossobrar por completo. Desceu
a tri\buna com ind:1ferença, mas cem.
s. consciência do' dever cumprido".

O Sr. Soares Filho - OTelo que 'os
partidoo na Grécia estão quase.se cp
gaI!inhando com essa. questão -de ar
dem. .. (Riso).

o SR. BhRRF:!O PIm:o - V. Ex;a,
como um greg.o, canst1tu1nte, bem d'e~

monstra que não prestoú atenção ao
comêço .do meu discurso.

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex. A

é Demóstenes ou Lislas? (lUso).

O SR. BARRETO PINTO - Sou apenas
o orador. O Demóstenes é V. Ex.".
como tal já considerado nesta Casa..•
(Riso) •

O Sr. Paulo Sarasate - Obrigado
a V. Exa. '" .

O SR. BARRETO PINTo - sr. Pre...
stdenlje. além dêste livro sôbre a As
sembléia do Povo, n" Grécia, encon
trei outro. da autoria do ilustre Cons
tituinte, Sr. Prado Kelly, a quem
tôda a Assembléia reI1ld'e, pelo seu
justo valor. as ma.iores homenagens, e
que em .1934, 'quandc .se discutia tese

'semelhante nesta' Casa. dizia: .

H A Constituinte nãe.. tem pode..
res para leg1.s1at sôbre assuntos
e.stra.n.~ à sua convocação: só
é soberana' nos l1m1t~ da com~

petê2?-cia especial. ql.l'e., lhe foi· ou..
torgada pelo Gov:rnc Provisório
e ratificada nas elelçõ~ de MaIo.

E' expressa a letra <la lei".

E mais adiante:

U A Assembléia Nacional Const!~

tuinte terá poder"3 ·para estudar
e votara nova COI1Stltuiçã.o da
República dos ..::stado~ Unid.os do
Brasil. devendo tratar. exclu.~lva'"

mente, de assuntos que d·lgam res
peito à respectiva elabcrfl.ção á.

~ ,
aprovaçao dos atos do Govêrno
Prm>ls6T1o e à eleiçãc do Presi~

.dente da RepúbU'Ca - leito o que
se dissolverá. n

E, trazendo os eXleÍnplos das Con,s..
tituintes de 1822 e de 1890, o ilustre
reprfSiantante flumíne1l5e stlS'trota. 
como sabe sempre sustentar as' ~U'as
teses, - a. 1ncompetência da Assem.
bleia Constitu1':lte para entTar em as~

suntos extranhos àquele que deter
minou a sua convocação, que é ela.bo
rar a Carta Const1tu'C'1onal. Ora, não
vejo como modificar agora, a tese,
que é a mesma. .

O Sr. Prado KeZZll - V. Exa.. dá
licença para um aparte?



o SR. BAJlJU::'rO ~O - Com todo o
prazer.

O Sr. Prado KeZZy - Dou o meu
aparte com certo cons~rangimento,

porque, antes de mais nada, não veJo
que relação o assunto possa ter coto.
a questào de ordem que V. Exa... de..
seja levantar..

O SR. BARRETO PINTO - E vou le
vantá-la dentro do prazo regimental.

O Sr. Praà<, Kell1l - Mas, ':omo
V. Exa. invocou o meu nome,.tnt~

'cipo a resposta: crata..se de artigo pu
blicado na lmprensa quando a Cons
tituinte de 34 pretendia converter-se
em Câmara ordinár1a. Tinha. 51elo
convoca.da tão somente para fazer a
Constituição. A hipótese atual é roda.
outra.

O SR. BARRETO PIm:o - Aliás, deve
mos agora fazer a mesma coisa aqu1.

Sr, Praclo Kelly - Como Poder
Legislativo e como poder constitLl11lte.
Não vejo semelhança entre as duas
hipóteses.

O Sr. Acúrcio T6rres - Peço licen
ça para um c..."tra-aparte. Só pOde
remos passar a func10nar como Poacr
Leglslatlvo, em fa-ee de. lei const1tu
cIonal, depois de promulgada a nova
Constituição.

O Sr. Prado Kelly - :este é outt'O
ponto. Estou mostrando que o assun
te não tem. pert1nência alg-.lma com a
cltação que traz a debate o Sr. Bdor-
l:ero Pinto. '

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Estp. com a palavra o Sr. Barreto
Pinto.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Apenas dei
um contra.-aparte ao Deputado I?rac.1o
Kelly, com autorização do orador.

O SR. BARRETO PIN'I'C' - Gosto :ll.111
to dessas interrupções. Até ilustram o
meu discurso...

O Sr. Prado Kelly - V. Exa. pü"
deria invocar longo discurso meu pr~

ferido nesta ·Casa, em que desenvolvo .
as teses a que se refere i art1go t;Ll.l0
trecho foi lido p,or V. r Exa..

.O Sr. Acúrcio T6rres - Aliás, só
mepermit1 dar um contra aparte ao
Sr. Deputado Prado Kelly. para que
S. Exa. esclarecess~ melhor.

O Sr. PraàO Kelly - E eu o 'l"'ecebi
com muito prazer. Estou absolutamen
te coeréntc, hoje, com as idéias que
sustentei naquela ocasião. E V. EKil..·
me fará. ocupar a tribuna para e.tc
monstrâ..lo.

O SR. BARRETO PxNTo - A Const1..
tulnte não deve tratar de assunto d1
ferente, antes ele promulgada a Carta.
Canseitucional. .

Sr. Presidente, O Tribunal Sup~:'lor

Eleitoral agitou também esta quesl'J.o,
E 1sso antes da Lei Constitucional

n.o 15.
O .MInistro Sampaio D6ria estudo'J.

os tipos lnconfundlve1s das Const~1.U

lntes: .Assem.bléla Constituintel:!.~so

luta, Congresso em função Const1t'l,lln
te, Parlamento com poderes de r~v1sã.o

Constituinte.
Encontramo-nos no segundo caso,

Congresso em. função de Constitutnte,
conforme a Lei Constitucional n. lo.
Vamos, assim, com patriotismo t.ratar
de fazer a Lei Magna, em vez de nos
cl1strairmos com outras leis protela...
toria::. •.•

Sr. Presidente, passarei, ago}."a, à
qpestão de ordem. A Assembl~1,'I.

aqui reunida, pode receber reque~
mente nessas condições? Sou pela ne
gativa.

Já decorreu quase um mês e ainda
não temos nem o nosse Regime., to
Interno. A Comissão Constituc1o~1a.l

ainda não foi designada; e, pelo ;Jl'ú"

jeto de Regimento, ela não tem se
quer prazo para apresentação do (,~S·

pectivo projeto. Depois tere:r;nos trtn..
ta dias para apresentação de emf:ln
das, sem entrar no mérito ·da disct.1s
são, e mais quinze dias para of~'l"~

cimento de outras emendas, o 11.1.e
virá muito mais retardar a elabor~l."

ção· da Carta Constitucional, par::i o
que fomos convocados e nos acha...
mos aqui reunidos, Quando terl"'rnos
a Constituição? Por que então não ha
vemos de faê-la, ela})orando imediata..
Dlente a Carta Constituclonal em vez .....
de leis sem razão de ser?
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o Sr• Prado !rely - Não diga Vussa
Excelência Carta Constitucional; dli)a
Constituição. Carta Constitucional cra
to outorgada pelos poderes cesál1os .

O Sr. Nes'tor Duarte - Pergunta
ao orador se (.I requerimento da UDN
contém matéria constituciona.l e s.~,

tendo 8. lissembléla. funções consttt:l1n
tes, o assunto não será de sua com..
petêncla.

O SR. BARRE'ro PINTo - Acho, assim,
Sr. Presidente, que a Assembléia no
caso dê ser indeferida. a. questão de
ordem•••

O Sr. José Bonifácio - Isso é ma..
téria, vencida, sôbre fi, qual V. Ex. Dão
pode mais falar.

a Sr. Pl'ado Kellll - Não exls~

nenhuma'questão de ordem a ser foC'
mulada. O Sr. Deputado Barreto ~n"
to :t'esolveu tecer comentários de (,r"
dem pessoal. '

· O Sn. BARP.E'.ro PINTO - Deve re..
jeltar..se a proposta da UDN. FicaI'C'!,
assim, amparado na opinião do sennor
Prado-Kelly, em tOrno da competêr:
cio. da Assembléi~, e prefiro estar '=.Jm
a sua opiniáo, emitida em 1.933.

·Sr". Presidente. :8' JmPerloso çue
realizemos sessões diurnas (: noturnas.
Red.uzir os prazos, façámos a Cons
titUição, sem entrar na 1~g1timida·1e

desta· ou daquela C~)nstttulC;ão e pon ~
do de lado a idéia. de fa~r leis de
emergência.

· O Sr. Prado Kelly - V'. Ex. não
leu inteiramente o trabalho que es~,á

citando.

O SR, BMmETO PINTO -. Qualquar
outto projeto será protelatório, e nã.o
devemos nos desviar de nossa ro~a .
Sell1 perda de tempo vamos, senhores
Constituintes. elaborar a Carta Comi
titucional, à altura do Brasil.

:tste é, no momento, o D.osso dever.
dever.

•
(Muito bem. PaZmas).

O SR.PRE&IDENTE - Não OU",
a questão de ordem que se propds
levantar o ilustre DeputaCloisõmenl;e
por êsse motivo e não Por falta til':
apI'êço a S. Ex., deixo de toma:'

. qualquer del1beração a respeito.

Em discussão ao 1ncl1caçáo apresen..
tada pelo Sr. Otávio Mangabeira e
outros.

Tem a paltwra o Sr. Otávio Man..
gabeira.

O SR. OTAYIO MANGABEIRA
- (Palmas no recinto e nas galerias)
Ninguém ignora, Sr. Presidente, que
nós, os da União Democrática Nat:lo"
nal, e, como nós, multa gente por toc!o
êste pais, Unhamos como certa a Vlt6
ria, no pleito de 2 ele dezembro, do
nosso canetldato à. Presidência, do can
didato ao quem nos orgulhamos de ter
dado nosso voto (MUito bem; muito
bem.)

Não ocultamos; não há por que ocul
tá.~lo: foi com surprêsa, com decepção,
que recebemos os resultados das ur
nas, por mais expressiva que tenna.
s1do a votação que tiVemos, a qual ex..
cedeu, não pouco, de d01s m.1lh~s de
sufrá.gios, num total ver1!icado doe cêr-
c~ de sei~ milhões ~ ,

Afirmo, entretanto, Sr. Presiden,;e,
que, se o Major Brigadeiro EdUardo
Gomes tivesse sido el~lto, O DOSSO prt..
nleiro ato na Assembléia Constitl11n~

.seria o de apresentaI' um proJet.... de
'~e501ução do qual se depreendesse 011
resultasse que cessara, de tato no pais,'
ae todo, a ditadura (Muito bem. Pal
mas nas galerias) e <:oncedendo, ':on
seqUentemente. ao POder ExecutÍ\?o os
poderes ot-diná.r1os o," extraordiná.r~os

de que necessitasse para exercer pIe...
namente, sua árdua Intssão de govêr
no, até qu.e fôsse votada a nova Cons..
tttu1ção.

Não JgnorávamD3, é claro, qtle 8
chamada ConstitúlçãQ de 1937, as le1s,
também ditas constitucionais, POste~

rlonuente e~pedidas, inclusive pelo go
vêrno do Presidente ela Suprema COr
te, já lhe concediam tais poderes; co
lUa, igualmente: não desconhec1amos
que o eleitorado era Chamado a votarl

cumo de fato votou, à sombra 0\1 sob
%' vigência de semelhante legislaç'Ío.

Mas haVia dois pontos devísta, cada
qua.l 112o.J,s relevante, a. induzir~n.os â
atitude que deliberamos assumir. Irra..
tava~se, por um 1000, fazer honra ao
.rnnnaato da representação nac1.rmal,
rC:ita.u:"OO9. d!pols de oito anos de do-
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lorm:o eclipse: prestando, ao povo a
homenagem de reconhecer. nêle, e só
nêle, a tonte do poder, tão inerente à
:Jna bobcranta de ditar leis à Naçao
(Muito bem.) Mas se tratava também,
de fortalecer, ou mesmo de dar brilho
à. autorid.acle do primeiro magistrado
da República, substituindo a 1mpure~a.

ae autorizações oriundas de restos ou
despojos insepultos de um regime que
passou - Deus o permita, para wo.o
o sempre <palmas) - pelo que chama
rei a sanidade de atribuições prove·
.utentes das mesmas e são origens de
G,ue tinha ainda provindo o seu man·
dato dé Presidente eldto pelo votoue
seus concidadãos.

O Sr. Benedito Valadares -A ar!..
. gem do poder de legislar do Pres!
e;tente da República é a mesma da 1\1!;

sembléla Constituinte.
O SR. OZÁVIO· MANGABEIRA ~ Vossa

Exa. não ouviu as minhas primeiras
paln.vras, apesar de estar cu falando
ao microfone; se as tivesse ouvIndo.
não me daria êste aparte que, assim,
não tem cabimento. (Muito bem.,

Pois bem, Sr. Presidente. O que
desejaríamos.se fizesse, na hipótese,de
ir para o Catete o Sr. Eduardo Gomes
<Muito õem; PaZmas nas galerias. é
o que pretendem.os se ponha. em prá
tica, hoje que está no govêrno o S~

nhor Eurico. Dutra. Quero com ~so

dIzer que nos não move, no' caso, qual
quer sentimento de facc1osismo ou de
hostilidadtt disfarçada, sequer de des
confiança, em face do Poder ExeclJti
vo, senão a.penas a fidelidade a deter
minados principIas que se confundem,
por assim dizer, com o esp1r1to demo
crático, de que aspiramos a ser, em
tOdas 8" circunstâncias, e até onde o
permitam as nossas fôrças, guardas e
defensores nesta. Casa (Muito bem;
PaZmas.)

Minoria, como somos, embora mi
noria das maiores de que há notiCIa.
nas crônicas do nosso Parlamento
(Muito' bem> •••

O Sr. Nereu. Rllmos - E das mais
brilhantes (APOiado.)

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA -Multo
agradecido a VV. Excias. Tratando-se
de tnatéria de tanta magnitude, inte-

ressando, ao um s6 tempo, ao Legisla
tivo e ao Executivo, e considerando;
por intermédio de seu l1ustre líder, o
quedar~nos num terreno platônico. cu
apenas fazer um il bonito" , mas con..
tribuir, de v~rdade, pa.ra urna conch....
são satisfatória, dentro das circU:1~

tâllclas ocorrentes, esforcei-me por ver
se era viável combinar com a maioria,
por intermédio de ~cu ilustre lider, o
estabelecimento de uma fórmula que
importasse, pràticamente, nwna solu
ção consentânea com os reais 1nte~e:)

lSes dos pa1s, envolvidos na ques:ão.
Cheguei, mesmo, a propor-lhe que to..
masse a miciativa na ma.térIa, se as
sim fõsse de sua preferência.

Lamento que nos não tenhamos en
tendido. S. Excia. explicará da tri
buna, já agora de modo mais complP
to, os seus modos de ver; e poderemos,
então,ajulzarmelhor da. procedência
ou dalmprocedêncla das suas pond~

rações. Nãó perderei, todavia, atê o
fim, a esperança de que a maloris.
evolua, no curso do deba.te, na dire
ção que a n6s outros se nos a.f1gun.
verdadeira. <Muito 'bem.)

Surgiram, Sr. Presidente, da nossa.
bancada, alguns projetos de resoluçã.o.
de natureza institucional - um, ';10
Senhor Ga.briel Passos; outro, do SeR
nbor germes Lima; um terceiro, da)
Sr. Prado ·Kel1y, e que farei publicar,
como pase para estudo, ou como ele
mento histórico, em anezo a êste dis
curso, para que se veja o cuidado que
o assunto nos mereceu.

Pareceu-nos, porém, de boa regra. 
..,; não houve, entre nós, discrepâncta,
por m1nima que fOsse - pareceu.. .nos
de boa resra, de boa técnica. parla
mentar, que os projetos de talnatu
reza - e é o que se dá ou vai dar com
o da Constituição - sejam, quanto
possível, o ps:oduto dacoopera.ção :m
tre as corre~tes de cujo voto depende
a. sua aprovação; e que representam,
em seu conjunto, de alguma forma,
um reflexo da opinião geral, ou, pelo
menos, das opiniôes que tenham voz
no capitulo. Dai a indicação que apre
setamos, súgerindo que a :Mesa, ouvi
da a Casa, i'nomeie uma Comissão ,na.
qual figurem todos os partidos com
representação na A.ssembléia., para. o
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fim de elaborar, com a. maior urgên
cia. um proJeto de'normas gerais des
tinadas a reger a vIda politico-adm)
Dlstrativa do pais, até que seja pro
mulgada a nova Constituição';.

Não se trata, evidentemente, con
forme â. primeira vista possa parecer.
ou como se procure 1nsinuar, de ela.
borar em todos os seus têrmos, em
tõdas as suas mInúcias, uma Carta
que vigore até que seja votada a
Constitu1Ção de!1nitlva. Trata-se de
estabelecer "'normas gerais". em que
se ressalvem os bons principios, para
não dizer o decOro, sob o ponto de
vista democrãtico, da vida da nação
reint~grada na posse de si mesma,.
(Apoiados. Palmas).

Não se prejudicaria, em coisa algu
ma. direta ou mdiretamente, a mar
cha dos trabalhos de elaboração cons
titucional, tanto mais quanto é eviden
te que a ComIssão incumbida de
elaborar o projeto de Constituição ~á

de pr:cisar de muitós dias para dCV1
damente prepará-lo, deix~ndo, portan
to. livres, no interregno, as atividades
do plená.rio. (Muito bem).

Nomeada a ComIssão, teríamos, Se..
nhor i,=>resldente,· em poucos dias, -o ..
proj 2tO em debate e. não tenho O':~

nhwna dúvida. rdopldaniente aprovado.
Longe de prejudicar, vlr1amos, ao con
trár1o, concorrer para que trabaihu.s
de tal monta, e nos quais até direl .}ue
há alguma coisa de sagrado, como :l
de construir o monumento da. granae
lei, posso chamá-la evangélica. pela
qual a democracia voltará. a reinar enl
nossa Pátria - Deus o permita, para
todo o sempre «-palmas) - se proces
sem ,ou se desent!'olvam numa a.tmosfe-
ra. mal:: próp1'1a, num ambiente ma.is
saudável, por isso mesmo que já depu
rado dos focos. que por acaso ainda
parsistam, da doença, àa lnfecção. :I~e

tanto nos combal1u, e tanto mal fêz
aa mundo - os chamados regimes ae
fôrça (muito bem; palmas), a mal()r
das provações, o maior dos castigos Jo
céu. a maior das· calamidades de =t,ue
pode ser vítima um povo. (Muito bem,'
paZmas). .

Prevaleço~me ela circunstância· de
estar fazendo alusão à atmoSfera, ao
ambiente de plena serenidade em que

nos cumpre exercer a nossa grande
missão, prevaleço-me desta circuns
tância, para fazer uma advertênc.o.,
colocando-a no plano sempre alto,
sempre de expressão nacional, em que
me Vtnh.''o esforçando por sItuar a~

questões. Deploro, Sr. Presidente,
deploro profundamente, não sabereI
dizer quanto deploro que Esteja rece
bendo cada dia do interior do pa1s,
de diversos Estados da República, no
tícias de violências pra.tlcadas, al
gumas mom1n.ávets, contra elemen
tos que sufragaram nas urnas. a.
brilhante candidatura presidencial ''1:0
Major BrlgJ.deiro Eduardo 'Gomes
(Palmas) •

AInda agora. o Sr. Pedro Ale1xo 
cujo nome é bastànte decl1nar, sem
que sejt>, preciso acrescentar-lhe
quaIsquer qualificativos (apoiado) 
me comunica, de Belo Horizonte:

"Para conhec1mento em1nen~

chefe transmitimos texto telegra
ma acaba ser passado .Intervc.n
tor mineiro, retratando graVe ::1
tuação no Município Mente Azul,
onde elementos oficiais, depois elo
expulsarem nossos correligioná
rios, estão atentando contra a
vida daqueles que se obstinam a
permanecer naquela. comarca m1..
nc.ira: - ·'Exr.ao. Sr. Interventor
João Benaldo - Várias. denún
cias foram levJ.das ao govêrno de
V. Excia. sôbre a grave situação
do Município de Monte -Azul, anti
go 'l'remendal. Assim acabamos de
saber que foi ali assassinado An
tônio de Oliveira Neto, elemento
político da oposição. 0 grave
acontecimento vem demonstrar
que foram inúteis os apelos di
rigidos a V. Excia. para. que a.
vida de cidadãos pacatos mere
cesse as garantias devidas. O
sangue da vítima está. reclamando

. justiça"!

Já ontem, desta tribuna, o Sr.
Emã.ni Sátiro. meu prezado colega.
de bancada, leu a incisiva mensagem
que o Sr. José Américú~ uma. das
grandes figuras· ~a nossa agremia..
ção e dO pah (Muito bem. Pal'll'laS
no recinto e nas galerias) dirIgiu ad
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Jornal IIA Tribuna", órgão, na Paml..
ba, da União Democrática Nacional.
. Sendú. como são, os Interventores,
agentes da confiança do Govêrno Fe..
deral, é ao Govêrno Federal que In
cumbe chamâ~los à ordem. Procurei,
e _vou procurar novamente, o ór.
Ministro da Justiça, que me promer.eu
dar ao assunto a devida atenção.

Reflitamos, Sr. Presidente. Tenha..
mos JuÍZo, Sr. Presic1ente. Os aten
tados cometidos por autoridades pú..
bLc.ls contra os direitos, as llberda
des, a vida dos cidadáos, - perten
çam a que pJ.rt1do pertencerem, ou
não· pertençam a partido algum, visto
que em se tratando de ptinclplos, não
há que distinguir entre as pessoas,
não podem deixar de repercutir nes
ta Casa de representantes do povr.>,
cujo pr:meiro dever é de!endê..lo.
<Muito bem! Palmas 110 recinto e
nas galerias).

O Sr. AZiomar Baleeiro - Pediria
. licença para acrescentar aos dois ca..

sos que V. Excia. veiculou, mais ês..
te, da Bahia.: -no Distrito dP.i

.Guaporan, Mun~clpl0 de Caeteté, fo
ram apedrejad.1S casas cie nossos corre..
lJgionárlos, ameaçadas suaS'fam1l1as e
praticadas tropelias de tôda ordem
pelas autoridades pollciaIs locais.

O Sr. Nestor Duarte ~ E isso '1)0.

ra festejar a posse do General Du
tra na Presidência da R,epúbl1ca, no
d1a 31 de jane:.ro.

O Sa. OTÁVIO MANGABElRA _. Nós ouz
tomamos ~ nome de União DemCJCrs,...
tic,), Nacional, e estamos dc.terriuna
dos a não desonrar êste nome, não
recusaremos às vitimas, prlncipalm~n..
te aos nossos companheiros de viclE:
situdes poUtIcas, o amparo que
lhes devemos.

O Sr. Artur Bernardes Filho 
Nenhum dos nartldos coligados falta
rá a êsse dever. :.\' r!l

'O Sr. Acúrcio Tôrres - Nem a
êsse dever faltará também o Govêr...
no Federa.l.

O Sr. Uno Ma.chado
sim. aconteça.

Que as..

o Sr. Acúrcio T6rres - Estou certo
.de que êste meu aparte traduz tam

bém o pensamento de V. Ex., de CO:1'"

:fIança no Chefe de Estado.

O Sr.. José Augusto - Aguardemos
as providências.

O Sr. Vitorino Freire - O Interven...
tor no meu Estado do Maranháo
recebeu do 5r. Presidente da R.eOl:''''
bllca recomendações especiais p~ra
que mantivesse no Estado o mais am
plo ambiente de liberdade e de respeito
a todos os direitos.

O Sr. Lino Machado - Fol(;o em
cuvir a declaração de \to Ex. Va.l1".o:;
esperar o resultado. - .

O Sr. Vitorino Freire - Perfeita
mente.

O Si'. Acúreio Torres - V. Ex. sat)2
que o Sr. Presidente da Repúbll.ca

, através dos órgãos pelos quais admI
nistra, não pode exercer !lscalização
permanente em todos os Municip~.Js

do Brasil•

O Sr. José Augusto - Mas pre~i::::\

exercê-Ia•

O Sr. Acúrcio Tôrrcs - Estou cer..
to de que se violências foram prati,;:\ ..
oas, chegadas que sejam ao conh~;c:

menta do Sr. General Eurico Dut!'n,
.providências enérgicas serão toma,j~s·

pelo Chefe do Govêrno. que quer 'l!:
tE:5 de mais nada, durante seu 00
vêmOI garantir a liberdade e osâ1
reitos de todos os brasileiros (Muit:>'
bem. Palmas).

O Sr. Juscelino Ku.bitschek - C'Jm
relação a Minas Gerais essas pr{)Vl
dênctas não serão necessárias por P~T

te do Govêrno Federal, porque o se
nhor Interventor no Estado é CIOSO

dos principios de liberdade.

O Sr. Artur Bernardes Filho - Não
parece. A partir de quando?

O Sr. GabrieZ Passos ....:. E' o lZO"
vêrno mais faccioso que já aparec:lu
no Brasil.

O Sr. Monteiro de Castro - Per
m1ta..me o nobre Deputado Juscellno
Kubstschek. que o contradiga. O G')
vêmo do Estado foi advertido UI:"'.a
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l3emana. antc~ dêsses acontecimentos. O Sr. Costa Neto ~ Não fol sõ;'
e não tomou nenhuma providência.. mente êsse fato, Houve muitos outros.
Permitiu se conswnasse o atentado O 8r. Monteiro de Ca~tro _ Reco..
contra a vida de um udeIÍista, Não ~ nhecemos o poder de policia.
possivel que se ..tenha providenciado
quando êsse homem tomboumortu (Trocam~se vários e violentos apd.r-
r.a rua.. Não nos lnteressam provt.. tes entre os Srs. Constituintes O
dências dessa natureza. 5r. Presidente, ta? soar os tímpa.nos.

O Sr. Acúrcio Tórres - V. Ex. sabe insistentemente) .
que o 81'. P1'esi'd.ente da República O SR. PRESIDENTE ~ Atenção'~

nunca faltou à Nação em momento :.lI.. Está com a palavra o 81', Deputado
Bum, e há de sentir, como nós outros Otávio Mangabeira.
também, representantes da vontar1e O SR. OTAvIO MANGABEIRA _ Não
do povo, que o Brasil carece de ~i,tr...
biente de paz, tranqü1l1dade. para q.~ sei, Sr. Presiacnte, de a.tribu1ção mais
possamos trabalhar pela grAAdeza da elevada, entre as ql\e se tJ ...::lsam conte..
Pátria. rir a representantes de um povo! que

a de elaborar e votar a sua lei das
O Sr. José Bonifácio - Não da leis.

tranqü1lldade dos cemitérios. Impõe-se, antes de mats nada. que
O Sr. Acürcio Tôrres - Quanc.!.o haja. tranqüilidade nos espíritos (muito

falo ·em tranqU1lldade, é sempre no bem) para que nos mostremos à 801
sentido oposto à violência e à arol- tura de desempenhar plenamente a
trariedade; nunr,a no do mutismo ab~ insigne tarefa (muito bem).
soluto.

A minoria, Sr. Presidente, compre-
O Sr, Jurac1. MagaZhães - Fo~!;o ende que assim ê, e tem-se mostrado

com a decla.ração do nobre colega da disposta a agir e procedp.t em conse-
maioria, no sentido de que todo!: oJ:; qüência. .
seus correligionários estão interessadas '
na. preservação.das liberdades púb1fcas. Cumpre ao Govêrno \mpedir que

Se assim é, façamos todos, repres~rl... ·-··seus subordinados, onde quer que se
tantes que somos do povo brasileuo encontrem no pais, se ,:onvertamem
um pacto de honra perante a Nação; !atõres de desordem, perturbando na...
velaremos por que os nossos adver- turalmentt - porque somos, aClma de
sários' nãu· sejam perseguidos pelas tudo, uma assembléia pol1t1ca - o
atitudes que tomem. ritmo ele nossos 'debates.

O Sr, Costa Neto _ Per 'ta c O Sr. Artur Bernardes - Apoiado.
nobre cf9.dor um esclarecimento, m' E os agentes do govêrno são, via de
impossível, nas localidades do 1nte~ regra, os perturbadores d~ ordem.
1'101', as autoridades impedir a ex.. O Sr, Acúrcio Tôrres - Nem scm-
plosão das paixões. Mencionarei a pre.
respeito o seguinte fato llustro.th'o:
em Palestina, município do Est4.r!(J O S1', Artur Bernardes - Quase
de São Pa.ulo. há cêrca de 15 dias, um sempre.
udenista exaltado esfaqueou barbarn.. O Sr. Vitorino Freire - V, E".
mente o Prefeito 'local nosso co~re.. sabe o respeito que lhe ·.1edlco dpsde
legioná.rio, e que se encontra agonl- crio.nça. Mas posso afirmar do Vossa
zante na Casa de Saúde Santa Heletl;). EX,t. que. no último govérno ~::ansl-

O Sr. Ferreira. de Sousa. - Então é tório do nosso Estado, meus t"migos
um criminosCI comum, foram todos exonerados. Reclamei, e

O Sr. Prado Eelll _ Já !oi~certa~ não houve qualquer prOVidência.
mente processadt), (Trocam-se veementes apartes,)

O Sr.. Ferl'eíra de Sousa - esse udc~ o SR. PRESIDENTE <.fazendo soar
nista se serviu da autoridade pübU::a? os tímpanos) - Atenção! Est.ã com
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a palavra o Sr. Deputado - Otávio
Mangabeira.

O SR. OTÁVIO MANOADEIRA - De
clarei que ia fazer' uma (4dver~éncia.

. Aguardo confiando em que· se cum
pram. as' boas e belas palavraci do

. aparte com que mc honrou :> nobre
Deputado pelo Estado do Rio de Ja
neiro, Sr. Acúrcio Tõrres.

O Sr. Daniel de Carvalho - Vossa
Excia. dá licença para üm ~.parte?

(Assentimento do orador). Parece que
as promessas do Sr. Dep'.ltado Acúrcio
TÔrres não satisfazem, porque Sua
Ex.p, promete providénclas depOls de
passados os tatob. O que é preciso 
e V. Ex.a o está dizendo mUito 'bem
- é que se crie um amD1entea~ paz 
e llIn ambiente novo. e' o que nós
queremos. (Palmas nas "alerias)

O Sr. Acúrcto T6rres - E' o que
também deseja o Govêrnli Federal.

J Sr. Lino Machado - Exatamente:
serenidade e liberdade.

. O Sr. Acúrc!o Tôrres - E' o que
queremos.

O Sr. Bénedito Valadares - O Se
nhor Deputado por Minas Gerais
trouxe fatos a que atribuiu aspecto
de novidade; c que se ,!Jassaram em
outro Govêmo.

O Sr. Daniel de Carvai.ho - Vossa.
Ex.a está faztndo acusação absolu
tamente improcedente. Onde está isso
no meu L1iscurso? Desafio V. Ex.a a
que o aponte.

(Trocam-se violentos apartes'"

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Vamos permitir que o orador continue
suas considerações.

O SR. OrAVIo MANGIIBF.:mA - Fecho,
Sr. Presidente, o parêntese que fui
obrIgado a abrir para, tratar. de ma-'
téria que considero conexa com a de
elaboração constitucional, e volto à
matéria da indicação em debate.

O Sr. Acúrcio Tórres - E' necessá
rio que, nesta quadra, chamados à
feitura da Carta Const,l~ucional, nos
apresentemos à Nação (lome um todo,
sem prevenções nem ressentimentos, ao
.serviço do pais.

o Sr. José A~gusto - Não ná pre
venção nenhuma. Tudo aepende do
Poder PúblIco.

O Sr. Acúreio T6rres - Sã' os pro...
pósitos de tocios nós.

O Sr. Juraci Magalhães - Mas, aos
propósItos, deve seguir a ação,

O SR. O'l'ÁVIO MANGl\llEIRA - O1ie1
agora algumas palavras maIs Qireta
mente sôbre o caso da chamada Cons
tituição de 1937.

Não há, Sr. presidcntp. talvez, neste
país, ninguém que tenha tido cunhe
cimento mah intimo que o que me·
coubê ter do que ela foi. Meu coni..
bate ao monstro (Palma.s no recinto,
TLa$ tribunas e nas galerias) iruciou..
se antes do nascimento. q\.ando êle se
vinha gerando noventr~ que c deu
à luz, para não dizer _. llue o pariu.

Reporto-me. Sr. Presidente. 1'l0S fI1-:
timos dias àe outubro de 1937. Vem.
daí para empregar um tênno muito
em moda - certo complexo que me
persegue, contra os reqn~flment(Jt de
urgência. E' o mesmo .jut: mE:: acon..
tece no tocante a tclefolJema.s a altas
horas da noite .••

Sempre que me telefonam a boras
mortas, a idéIa que logo tenho é de
que se trata da polícia. (Riso).

A Câmara estava imersa' numa
atmorJera de pânico. Tinha..se, cu..
ch1do a nação do que vInha. referido
no documento Cohen, o :famoso do
cumento Cohen. . . (Riso.) Cochi
chava-se pelos cantos; ambiente ,de
inquie1;açâo;ameaças por tôda a par
te; galerias .transbordante8 de ele..
mencos suspeitos. Catil1na às portas
de Roma; o pais ameaçado de uma
verdadeira catástrofe; os comunistas
em conspIração para .destruir a ~e

pública. .
S'enão quando. um papel chega à

Mesa. E o então líder da maioria
'assoma à tribuna dramàticamente, e
lança à Casa um requerimento 'de
urgência. O Brasil não podia esperar,
um minUto que fôsse; estava~ desgra
çado: os comunistas iam reduzi-lo a
cinzas: (Riso). . .

O Sr. Euclides Figueiredo - . Por
essa época, os comunistas já. estavam
pJ:esos. I ..; •

• .l
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" O SR. OrÁVlO MANCli\13EIRA - Os
comunistas iam destrui-lo! A lnde..

cisão se espalhou pela recinto. essa
tn.d-ecisão rnUlliO própr1a sempre que
aparece no plenário um requerimento
de urgência. com a fJ,~ravante de que,
naque1e caSl). a s1tuacáa era tremen
da, e a linguagem do líder do go
l1êrno havia sido terrlv~ll
"Lcvantel..:me daquela bancada, onde

se assentava, no momento, a represen
tação da Bahia, c lavrei vigoroso pro
testo contra o requerimento. (PaZ...
mas.)' DenuncIei o que êle trazia no
bojo. Acrescentei não haver torça
humana que me compeUsse a dar meu
voto para que se suprimissem as 11...
berdMtes do povo, sem que Do Câmara,
sequer, tivesse lido as peças em Que
o govêrn"o fundamentava o pedido.
(Palmas).

O Sr. LinoMachado - Outras vo
Ee! acompanharam a grande voz de
V. Ex. (Muito bem).

O SR. OTÁVIO MANCABEIRA - Adi
OU-se então IJor algumas horas a dfs
"Cussão da matérIa. e um grupo de
deputados. '?(lt (}CasUio do debate.
'Combateu o" projeto. Mas o projeto
1Jassou: esta.do de guerra, e o mais
que se conhece.

A 10 de novembro, Sr. Presidente
- nunc3. pagarei à ditadura a h<mra
que me fêz - a 10 de novembro, pela
mn-druzada. tive' a minha casa de re
s1dência cerca-da. pela polfc1a.

O Sr. Bemarde:. Filho - E as de
todos .nós que combatíamos contra
ela.

O Sr. Artur Bernardes - A minha
também o fo:, assim como as de outros
correl1gionár~os.

O Sr. Eu! Almeida. -- A minha., de
19ua.l sórte, foi cerca..d.a muitas vézes
,pela. policia. durante o govêrno de
V. Ex.

o Sr. .Monteiro de Castro V.
Exclu.. é como a. mulher de Loth:
~lve"o1hando para trâs.

O Sr. Domtngob Velasco -V. Ex.
&plaude agora as prisões?.. '

O Sr. BernardesFilho - Admitindo
que o tiveSse sl.do, acha V. Ex., Sennor.. .

Rui Almeida, que um. êrro justifica
outro?

O Sr. Rui 1J,.1metaa - Não acho,
absolutamente. Estou só lembrando
fato ocorrido durante o govêrno de
seu ilustre paI. "

O Sr. Flores da Cunha - O nobre'
oradot" permite um aparte?

O Sr. Otávio Mangabe/.ra. - Com
. o maior prazer.

O Sr. Flores ctr... Cunha - Tudo
quanto V. Ex. acaba de dIzer é me
dularmente verdadeiro. Mas é preciso
acre~entar " seguinte: o pretexto do
plano Cohen era para dar o golpe de
10 de novembro. Tanto é verda..de que
a Constituição de 37, em setembro,
Jâ passava das mãos do Sr. Francisco
Campos para. as do Sr. ,PUnia Salga..
do. (PaZmeus). .

O SR. OTÁVIO MANCABEmA - Prêso
fIquei, lncomunJ.cável em minha resi..

,dência., pelo espaço'de cêrca de um
mês.

O Sr. Lino Machado - Certamente
pelo dever cumprido pOI' V. Ex.a de
denunciar tanta vez Jessa tribuna,
com sua voz autorizada, o golpe que
se tramava. para 10 de novemOro.

O SR. O'xAVIO MANG.\BEIRA - Muito
agradecido ao nobre deputado.

Mas atribuo a prisão, menoS ao que
eu já havia praticado contra o golpe
em perspectiva, que pela convicção
absoluta em Que se encontrava o Go-

.verno de que eu não crm:aria o~ bra
ços diante do Estado Novo e da Carta
de 37. (PaZmas .)

Prêso fiquei por um mês.No fim.
dêssc tempo, voltou-me à presença um

"belegu1.m. e comunicou-me que eu ~S~

tava em llbercade, porém éom a cl
dade por menagem, não podendo auo.
sentar-me, sem ll<:ença da policia, nem
mesmo para PetrópoliS ou Nlter61.

Uma vez em liberdade, ainda que
restrita, entreI a fazer o que pude.
Bati e. porta de já não sei quantos
chefes .m1Iitarcs. pedlndo~lhes, supli
cando..lhes que desagravassem o .Br9-
s11. A nove de março, era lnterrom
p.tdo meu trabalho por uma. prlsu
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rtgorosa.. Levaram..me 'Para a Sa.la da
Capela, da Casa de Correção. ai co..
mecel ao escrever uma série de libelos.
Não 05 escrevi para m1m; (1..105 dacti..
logratar, mimeografar, distribuir. Eram
documentos clandestinos, obscuros, do..

,cumentos de um recluso, documentos
em suma de um homem que não valia
nada, ÍDM eram, Sr. Presidente, do ..
cumentos de uma consciência fiel à:3
instituições dCI1lCicráticas. (Muito bern
PaZmas.) Par fim, dirigi duas cartas
ao pr6prio M1Ilistro da Guerra, o no..
bre Sr. General Eurico Dutra, hoje
Presidente da RepÚblica. Estas cartas

. .são, por seu turno. a condenação mats
veemente que se poderia lavrar contra
o :Estado Novo brasileiro e a Carta
de 37.

Uma noite, fôram buscar-me na pri
são, relativamente confortável, em que
no momento me encontrava, ·e trans..
portaram..me para um cubicu10 da
Casa de Correcão.

. O Sr. Rui de AZmeida - Estive lá
também, em 1922.

O Sr. Bcrnardes Filho - V. Ex.",
quando detido, era Deputado Federal?

O Sr. Domingos Velasco (Dirigin
do-se ao Sr. .Rui de Almeida) .- V.
Ex.ll concorda com que se faça. 1sso
agora?

O Sr.. Rui de A.lmeida - Não con
cordo.

, O Sr. Artu.r Bemardes Filho 
Quando V. Ex.ll foi .detido, era De..
putado Federal?

O Sr. Rui de Almeida - Não; mas
~ra. tenente do Exército brasileiro.

. O Sr. Artur Bernardes Filho - Na
quela. ocasião o -pa1s estava em estadó
de ~1t1o, concedIdo legalmente peJo
Congresso, mas nâo Job um regime
de ditadura.

O Sr. Rui de Almeida - Foram.
quatro anos de tlltadura.

O Sr. Jaci de Figueiredo - (Dá. um
aparte) •

~ (Trocam-se vários apartes. O
$r. Presidente fa.z soar os tímpa.-

nos, e ch.c.ma. a. a.ten.çd.o eLos· 5r!.
Constituintes.) •

O SR. OTÁVIo MANGJ\BEtRA _.Eu,
b.ntigo Deputado, ex-M1nistro das Rc,:,.
lações Exteriores, fui, Sr. PreSIdente,
transportad.a pa.ro. um cubtculo de con
denado comum, da Casa de Correção •••

O Sr. Bernardes Filho - Onde tul
companheiro de V. EX,n, várias 'vêz~e,

prêso 38 vêzçs em cinco anos ,sem
nunca. tet sido ouvida t Estive dois a.nos
no exilio, para onde parti em campa..
nhia de V. Ex,a,

O tJr. Vitorino I....reire - Devo de..
clarar que. v1tima de duas n.olências.
ao tempo do govêmo do SI:'. Ar.tur
Bcrnardes, procurei S. Ex a por ln,..
tennédio do chefe aa Casa M11ltar, de
quem eu era amigo e a. E~.p, roandu.l1
torX1ar sem efeito. imed1atamente;
minha pdsão. .

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA - Tive,
então por companheiro, no mesmo
cub1culo de sentenc1auo, êsse tipo de
grande soldaetc. e ,çande cidadão, que
nos honra com a sua companhia, hon:
rano.o nesta Assembléia a nobre repre~'

sentação do .0istrito ,Federal: Coron~l

Euclides de Fl,;ue1rcdo. <MiLito bem
Muítc. bem. Palmas.,

O Sr. Euclides de Fi!Jueíredo - Mui':'
to obrigado a V. 'Excla. I '

C SR. OTÁVIO MANGABEIRA - PrO:5-.
segui na m.mht\ bata.lha, dali me~mq
do cwb2cuJ.o, contra o monstro de 3'1.
Era uma épcx:a em que chegavam àS
pnsôcs,·ao H()Slpital oa po11cla M1Utar,
onde estive recolhJdo, como t1ve en...
seja de ver, presos pou:ticos tortUradoÍJ
na Policia. .

Um dia depois de seis m()p
ses pw,eram..me em Uberoacle ~
E aposentaram-me ~ cargo de vt:p...·
fereor c.a Escola PoUté<:n!ca da Bah1ã;
e, depo1s, me intimaram a segUir ·para.
capital; baiana, e ter, lá, residênc1a
obrlgator1a. .

oedarei às autoridades: Submeto-'
me à fôrça. Irei para onde quiseren1,
mas, onde quer me encontre, não pov.~·

parei sacrific10s para pôr- a.baUo esta'
desgraça.! (Muito bem Muito ~11""
<Palmas.) .' ..
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(Trocam-se vários apartes. Soam
08 tímpanos).

O SR. PRESIDEN'I'E- Atenção I
Está com a palavra o nobre Deputado
Sr. Otávio Mangabeira.. Peço aos
ilustres colegas permitam S. Exa. pros
segUir em suas considerações.

O SR. OTÁVIO MANGAl5EIR.\ - Res..
pondi que me era indiferente - Eu-

. rapa ou Fel'Ilando de Noronha. Con
sulta.ria os am1gos no Rio de Jane!
1'0, e iria. para onde êles dissessem
que eu seria mais útil à. causa da 11
b~rtação nacional. Responderanl-me
ser mais acertado o caminho do es
trangeIro, de onde, talvez, me fOsse
permitido prestar algum serviço de
ma1s vulto à eausa libertadora. Foi
9.ssIm que parti.

O Sr. José AUgusto - E eontlnU&.
a prestá-lo. <Muito bem) •

O Sr. Prado KeZly - V. Exa. par··
tiu, mas ficou no pensamento de to..
do~ os seus amigo::> e correllg1onârl05.
(Muito bem>.

O SR. OtÁvxo MANGABEIRA - Agra
decido a VV, Exas.

o Sr. Paulo Sarasate - :€sses acon.. lícla. Recebera eIa teLegrama do Sr.
tec1mentos só enobrecem V. Excla. FUinto Muller, que deploro não ter

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA _ Parti eIltrado nesta Casa, (riso,) liDe or.. ,
para a Ba-hia, e prossegui CGm a má. dem, swperior" <vago' indistinto) era
oonduta de sempre. (Biso.) eu intimado a partir imediatamente

para a Europa - exclusIvamente para.
O Sr. José Varela - V. Excia., até a Euro-pa,. não poclia ser para a Amé..

agora, a.penas confessou que conspl.. rica - sob pena de ser prêso, e se..
rou contI":l. os poderes constitu1dos. gu1r para Fernando de Noronha.
, O SR. OTÁVIO MANGABEIRA - Sem

parar f. ,(Palmas prolongadas.) O Sr. Rui Almeida·- V. E~la. fol
ma1s feliz que eu, pois fui iIlJtlmado a

(rL'rocam-se vários apartes. O 1r J para a Il:ha da TriDidade.
,·Sr. Presid.ente jaz soar os tín~·
panos) . O Sn., O'I'ÁVIO 'MJ\NGhBEDtA - V. EX.

deporá. da tribuna. '
• O SR,' OTÁvxo MANGAJlEIRA - Ah!
Quanto agracleço o aparte do nobre O Sr. Ru.: Almeida - Lá estive com
deput.a.c1o! o Chefe de VV. Exas., o Brigadeiro

Oon.c;pirel, sim, 5et n parar. E' a Ed'aardo Gom-es.
m1nha g~r1a. (palmasl é tôda. minha O Sr. Juracl Magalhães - Que ain~

glór1a. (PaZmas prolongadas.) da. luta pela liberdade. .

Repitaoofle, ainda hoje, o ep1s6di('\: O Sr. Rui Almeida ~ Também luto,
.restabeleça-se. no Brasil, a ditadura, tanto quanto VV. Exas. .
e conspirarei novamente. (Mufto bem!., 1 zen O Sr. Jact de Figueiredo - Quem,co. 11WS pro gadas) • • • 61ap a a ditadura não apóia a liber-

O Sr. José Varela - V. Exc1a., .,~. dade.
Bahia, combateu o govêmo do Sr. Ju.. ---
ra.ci Magalhães.

O Sr. Jurad Magalhães :- O fato
mats CUgno da. minha Vida foi têrmos
batallhado e tra.balhado para o bem de
nossa terra. (Muito bem! Palmas pro
~ngaàas.,

, O Sr, ,Mata Neto - No Rio Grande
'do Norte, -aún1co Interventor que
tançou mão do: artigo 177 para perse
guições foi o Sr. Rafael Ferna.ndes,
-que hoje se arv~ra. em libertador nu
quele Estado, e que serviu à Dltadu..
1'& sete anos relig1osamente. Foi o no..
roem que mais pexseg-.x1u no Rolo Gran
de do Norte. Pertence à União Demo-

,c:rãt1ca Nacional •.•

. O Sr. Paulo Sarasate - V.. ExcIa.
não o 8t:poiou? Se não, está com o
:dÍ"8dor.

- <Trocam-se violentos apar..
tes.)

,O SR. PRESIDENTE - Atençãol
Está com a palavra.' o Sr. Otávio
'Mangabeira .

O Sa. OTAVIO MANGABEmA - Uma
Doite, já fora de horas, em minha terra
natal, eis que soa o telefone. Era a p,o-
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Desde bordo do navio que me eon...
duzlu para a Europa, comecei 11 es...

. crever. Data daI meu primeiro ma ...
nifesto dirigido à Nação. Repeti o U..
belo: completo, minucioso, detalhado,
já então contra fatos novos que vi...
nham confirmar, no Estada Novo, fi,

tese de que a ditadura é uma des...
graça. Recordo-me de que, neste ma...
nifesto, fixei uma impressão dos meus
tempos de pre.sidiário.

O Sr. Eurico Sousa Leão - Tive
o prazer de divulgâ-Io.

O Sr. A.rtur J3ernaràes Filho - E
eu, de distribuí-lo em minha terra.

O SR. OTAVIO MANGI\DElRA .- Tendo
passado certa noite em Claro. sen
tado numa cadeIra, na Enferma...
ria da Casa de Correção, vi o que
eram as condições de vida do prêso
Luís Carlos Prestes. (Palmas prolon
gadas .nas .galerias) •

O Sr. Vitorino Frefre - Posso afir
mar a V. ExcIa. que o Coronel Nél
son de Melo, Jogo ao assumir a Che
fatura de Policia, melhorou as eon...
diçóes ce prisão do Sr. Luís Carlos
Prestes.

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA .- O que
faz honra ao Coronel Nélson de Melo.

Enquanto faclnoras de tõda a qr...
dem· gozavam de privilégios...

O Sr. Flores da Cunha - Quere
ria sugerir ao nobre orador, tão bri
lhante e sempre ouvido com tanta
atenção, que completasse seu diseur
sú sObre a matéria, deixando o capi
tulo das torturas cometidas durante
o Estado Nove para d1as futuros. em
que todos trataremos do assunto.

O Sr. J aci de Figueireào - VExa.
fará de futuro sua narrativa. Nada
Impede::. porem, que ~ orador consti
nue em sua interessante narração.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA - Estou
:falando sôbrea matéria da indicação

. em debate. Explico a V. Exa.
O Sr. Flores da Cunha. - Quero

descrever, aqui, alguns dos capít,1110s
sObre as torturas então praticadas.
Também prisioneiro na Ilha Grfl nde•.
durante dez meses; vi uma. 1nf1n1dade
de comunistas e até de lntegr:1l1stas
mutilados pela Polícia do. Distrito Fe..
deral (Muito bem).

o SR. OTÁVIO MANGABEIRA - Peço
a atenção de V. Exa.

Não cometer1a eu para. com a As
Sembléia o que consideraria a Incor
reção de sair da matéria em debate
para versar casos outros que com ela
nào tivessem relação (Palmas).

O Sr. Flores da Cunha. - Sel que
têm pertinência, mas desejaria ouvir
V. Exa. sObre a indicação.

O SR. OTÁVIO MI\NCADEIIlA - Ê sO...
bre a indicação qu~ estou falando.
Se V. Ex. me ouvir, até o fim, verá.
que era indispem:ãvel ao debate que
cu dissesse o CJ,ue estou dizendo~ Aguar...
de V. Ex. mais um pouco.

O Sr. Luis Viana - Até porque,
com a vigência da Carta de 37, êsses
fatos poderão repetir-se.

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA - Exila
do, perambule f por diferentes pafses,
de 3 de novembro de 1938 até 11 de
maio de 1945, quando desembarquei
nesta cidade, por fôrça de um habeas
corpus. E. lmm ~n ···-"mbarcar, prcs- .
segui no meu libelo, que tinha. desen
volvido, I""nterrupto, durante os oito
anos, em escritos continuas do estran
geiro. enviados para o Brasi!.

Agora veJamos por que contei tudo
isso.

Contei tudo isso pára justificar uma.
tal ou qual benignidade, uma tal ou
qual tolerâ.ncia, que tenho neste mo
mento ...

O St. Artur Bernardes Filho .
Que temos tido até hoje.

O Sr. JuraC'/. Jltlagalhães - Dever
patrlótlco.

O SR. OTÁVIO MANC:ABEIRA - •••••

com relação ao "monstro".
Combati-o, quando combatê-lo era

perigo. Comb!l.ti-o, com tôdas as fôr
ças, quando o fato de combatê-lo c.us
tava prisão e exflia .

Hoje... hoje... quem é que não
combate a Carta de 37? <Muito bem.
Palmas). •

O Sr. Prado Kelly - Ainda não
apareceu nesta Casa o defensor da
Carta de 37.

O Sr. José Augusto -:- E ninguém
a defende.
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o SR•. OTÁVIO MANGABEIM. -...,; Eis a1
a relaÇão entre tudo que' acabo de
narrar e a indicação em debate .

.Ho.1e é até bonito combater a Carta
de 37. <Risos).

Quem se levanta, porém, quem se
apresentará nesta Assernblé1a, para
justiflcâ~la ou de!endê~la?

O Sr. Agamenon Magalhães - Até
agora ouvi V. Ex. em sUênclo como
sinal de respeito à sua. coerência -po
lit1~a. No momento,. porem, em que
V. Ex. declara que o silêncio dos Depu~

tac10s implica apostasia da Carta de 3'1, .
devo acentuar que em 1937, o regime
democrático estava em crise, e aquela
Carta foi a expressão desta cnse.
(Manifestações das galerias).

O SR. PRESIDENTE (Jazendo soar
03 tímpanos demoradamente) - Aten~

ção! As galerias não se podem mani
festar ..

O Sr. AbeZardo Mota - Dera...se a.
crise.

O Sr. Juraci Magalhães - A Nação
coo.hece os artigos do nobre Deputado
pOr Pernambuco em defesa do fascis-
mo internacional. .

O Sr. Aga.mem:non. Magalh.ães 
Fui teorizante e praticante do Estado
Novo. Não fujo aos meus 'compromis
50S, nem à resPonsab-ilidade de meus
atos.

O Sr. Juraci Magalh.ães - V. Excia..
faz bem, mas é um crime de que se
deye .penitenciar perante .a Nação.

O Sr. Abelardo Mata - O mesmo
crime que V. E.."f.cia. cometeu em
lS30.

(Trocam..se· outros apartes. O
. Sr. Presidente reclama atenção) .
O Sr. Nereu Ramos - Vamos as- .

segurar ao orador - plena liberdade
para. e"',?or seu pensamento, porque
também queremos ter o direito de
expor o nosso .

Não disputamos à minoria o pri
viléglo de ser patriota, mas não ce
demos, também, à minoria o direito
exclusivo de o ser.

O Sa. BRÍGXDO Tmoco - Patrio~

tismo não é privilégio da. minoria.

O . SR. SOUSA COSTA - O orador
declarou que ninguém a.qui se levan-

tava em defesa da' 'Carta de 37.
Acompanhei o nobre Deputado Sr.
otávio Mangabe1I'a em todos os libe
los que· redigiu, talvez com justa.
razão, ...

O SR. OTÃVIO MANGABEIRA - Com
fatos.

li Sr. Sousa Costa. - •••no .seu
tempo de exílio, mas, quando se re
feriu à matéria econômico-financei
ra, rebati-os todos, não deixando pe..
dra sôbre pedra.,

O SR. O:rÁVIO MANGABE:IRA - Não
rebateu a nada, porque se tratava,
no caso, de um documento apócrifo.
<.Apoiados). . .

Quanto agradeço os apartes de
meus nobres adversários, que vêm
precisamente ao meu encontro! S.
Excla. combateu.um documento apó
crifo, c, .acresc~nto, sabia. que o
era. (Palmas>.

O Sr. Sousa Costa. - V. Excla. o
nega, mas pelas Informações que eu
tinha, atribul-o 'a V. Excia. E- SÓ
pelo _respeito a V. Excia. é que o
contestéi;--sem um ponto sequer ~del.

xar esquecido. Por êsse mesmo mo- .
tivo, Sr. Deputado· Otâ,vío Manga
beira, ouvi tranqüilamente todo êsse
desenvolvimento sentimental da t>ra
C;ão de V. Excla..

O Sft.. OTÁVIO MANOABEIRA - Sen
timental, nã.o apoiado; pura· verdade
hist6r1ca..

O Sr. Abelardo Mata - Multo sen-·
timentaI.

O Sr.· Sousa Costa - Não desejava
interromper a brilhante exposição de
V. Excia. Meu silêncio, entretanto~

não s1gnificava aprovação aos seus
conceitos, ne~ que me convencessem
:iCUS argumentos. <Mutto bem; pal
?lULoS) •

.0 SR. OTÂVJ:O MANGABEIRA - Vou
responder aos nobres deputados. e
responderei a um por um. Começarei
pelo Sr. Sousa Costa.

S. Excia. vangloriou~se de baver
reduzido a nad,a um dos meus ma

. nifestos do ex1lio.
O Sr. Sousa Costa - Eu. o atribui

a V. Excla.·
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o SR. O.rÁVIO MANC;AB~ Não;
não mo podia atribu1r. Entretal'ltO,
insiste no caso, o que é sinal de que,
desde aquêle tempo, procedia ele má
fé. (Apoiados.) Perdoe~me S. Ex-

celência o que haja de desatenC1CSo
na. expressão. Não tenho qualquer
intuIto de ofendê-lo, ou de usar de'
e.xpressão menos própria (Muito bem).

O documento a que S. Excia. se
retere e que diZ reduziu a nada, é
apqcrifo. Escreveram aqui qualquer
coisa acêrca das finanças brasileiras;
puseram em baixo o meu nome, e
S. ExcIa. respondeu.

O Sr. Domingos Velasco - FOl o
D. I. P. que ~ escreveu.
. O Sr. Abelardo Mata - O D. I.

P. tem costtl.S largas .

o SR. O.rÁVIO MANGABEIRA - Sur
giuo' desmentido.M:eulrmão S~~·

nhor Joã.o Mangabeira, declarou. au
torizado por mim, que eu nã.o t111h3.
qualquer conhecimento ele semelhante
papel.

O Sr. Sousa Costa - Mas' ê:,se
desmentido somente apareceu depois

. de eu ter feito a contestação desta
mesma. tribuna em que V. Excia se
encontra.

O SR. DoMINGOS VELASCO Sou
testemunha dêsse fato.

O SR. OTÁVIO MANGt\3EIRA Sem
emb:l.rgos o nobre deputado pelo R10
Gr~nde do Sul vem,' ainda agora,
repetir que destruiu o que eu dIss':?',
quando sabe que eu não disse... .

O Sr. EucZides Figuieredo - Os
\ documentos escritos por Vossa ];x

celêncla, os verdadeiros, nunca !ol'am
refutados.

O SR. OTÁVIO Mt\NGABE:IRA- Os
documentos que realmente traziam a

,minha assinatura, ninguém os Io'e
futou, porque eram Irrefutáveis! 
(Palmas). Folpre<:iso fo.jarem um,
p~ra que pudessem contestá-lo.

O Sr. Soares Filho - Em ma'térIa
de finanças, a realidâde brasil~irá
vai responder ao ilustre Deputs.do
Riograndénse. (Muito bem).

O SR. SOUSA COSTA - Terei grande
sa.tisfação em ver o nobre depu..ado

na tribuna, para falar sObre qualquer
aspecto da pol1tica financeira. .

O Sr, A2iomar Baleeiro - In!ellz
mente já respondeu.

O SR. OTAVIO MANOl\nEIRA - Quan..
to, realmente, a situação financ.:!~ra,

estive ausente do Brasil durante
longos anos, mas ouço .dIzer por tO
dos, lneluslve pela gente do, Govêrno,
estamos em plena Catâstrofc. Os ta..
tos, acentuou. e muito bem, o nopre
Deputado pelo Estado do Rio <:le
Ja.neIro, esclarecerão a matérta.

Respondo, agora, Sr. Presidente,.
aos rar1ss1mos apartes que surglram
em clefesa assim mesmo, dIscreta 
da Carta de 37. Ainda l:>em. .Ts. é
motIvo para congratulaçõe~,De!en

dem-na. . • Para o tempo c'm que
ela f01 promulgada; mas todnS,sem
e:reeção, declaram. e têm decJ.~.rado,·

que se acham nesta Assemole~a para.
ela.borar e promulgar uma. CO:1stI
tuiçâo demOCr9.tIca! O próprIo autor
da Carta ...

O Sr. Jaci àe Figueiredo - Vossas
Excelências deverIam tê~la de!en1.11ao
antes das eleIções e não fizeram •

O Sr. Juraci Maaalhães - Foi
uma traIção longamente articulada.

O SR. ALDe SAMPAIO - O em.-
nente ex~Interventor em Pernam
buco já se declarou parlamenta
rista,

O SR. AGAMENON MAGALHÃES
Onde se ouviu dIzer que os golpes
de Estado são permanentes? :eles são
sempre transitóriOs.

O Sr. Paulo Sarazate - Um golpe
de Estado de longos a:lOs .•• Foi um
transitório permanente. Golpes tra.n
slt6rIos de dez anos são vltal1clos.

O SR.Ol'AVlO MANGABEIRA - Se
nhor PI'csidente, depois do que teJ~ho

dito ...

O Sr. Juraci Magalhães - Vossa
Excelên<:ia permite um aparte?

O SR. OTI\VIO MANCABEIRA - Com
muito prazer.,

O Sr. Juracf 1I1agalhães - Preciso
esclarecer um ponto, respondendo ao
apa.rte do nobre colega. Nós, Vossa
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Excelência e eu, temos preconizado,
dentro da União Democrática Na..
c1onal, com o apoio de nossas ilustreS
coleS'~5, a necessidade .patriótica de
se dar um crédito de confiançCl ao
Exmo. Sr. Presidente da Repú..
blica...

O Sr. Argemiro' Fialho - Não é
o que pensam alguns correligioná.rios
de V. Excia. -

O Sr. JUTacf MagaZ't/.ães - Para c;,ue
esta Assembléia possa dar, e dentro
dto menor prazo pos~ivel, urna verda..
deira Constituição democrática ao
Brasil. (Palmas nas galerias.) Isto
porem, não ínlpcrta em servi11smo .da.
União Democrática NacIonal, que se
manterá sempre na clefesa elos prin
cípios com os qualsd1sputou as pre..
terências do eleitorado brasileiro.

O SR. O'l'AVIO' MANOAnI?.A "";""" O
aparte do nobre Ccnstituinte vem 'ao
encontro das considerações com que
e$tava 'disposto no propósito delev:ar
por diante o meu d1scurso, talvez a
tenniná..lo: E expliquei tCodos êsses
fatos precisamente para justificar a.
a'utorldade que tenho. (Muito bem.)

O . Sr. Fernandes Tavora - Incon
testãvel.

O Sr. Juraci Magalhães - A Nação
inteira reconhece autoridade em Vossa
Excelênda.

O SR. OTAVIO MANGA8EIRA - Para.
ser de alguma forma benigno ou tole
rante, com relação ao passa-d.o. ou à
Carta de 37, pela simples circl.1nstán~

ela de que já. a reputo hoje, p<)t assim
dizer,." agonizante.

O Sr. Alde Sampaio - E sem encon-
trar médico para .tratá-Ia. '

O Sr. Lino Machado - ]!;: prognós
tico benévolo do ilustre orador.

O SR. O!AVlO :MANGABEIRA. ...: Esta
mos' aqui para elaborar e votar uma
Constituição democrâtica. Tôdas as
correntes de opinião aqui r~presenta..
das, ,em todos os setores da. Assem-
bléia. afirmam que não é outro o seu
propósito.

O Sr. Artur Bernardes - Apoiado.

o SR. OtAVIO MANGAllElRA - Nós, os
que lutamos e sofremos pela causa
c1.t:mocrátlca, só temos razão para nos
~egozljarmos com a situação que se
apresenta.

O Sr. Lino Machado - Perfeita-
men~. .

O SR. 01:ÁVIO MANGABEmA - Quando
recor:do êstes fates, não é porque guar
d.e dêles nenhum rancor ou azedume.
Cito-os apenas como elemento histó..
'1"iço e como expressão de justtlicattva
'para a minha atitude atual.

Estou de acõrdo com os nobres Cons
tituintes que pregam a adoção, nesta.
Assembléia, de um regime de oraem
e de cordura. Realmente, o que a Na
ção deseja de nós' é que lhes demos, o
mais depressa· possível, embora sem
discussões de afogadl1ho, que o caso
não comporta, uma boa Carta poUtiea.
de realidades Cl2mOcl'áticas. (Muito
bem. Palmas nas galerias.> .

Quando, porém, propomos: o que se
contém na indicação, e pedimos que
se assentem algumas normas gera1s,
criando um ambiente demoorátlco
para a pre-paração da nova. Carta, é
precisamente por amor da beleza dos
nossos trabalhos.' .,'

Sr. Presidente, apelo, ainda. uma Ve7.,
para a nobre maioria desta Casa. Pe
dimos pouco: pedimos a nomeação de
uma comissáo parlamentar, da qual
participem tcdos os partIdos aqui re
presentados.

Não tem, pois, a maioria por que se'
anecear de que se lhe esteja. ar
mando alguma cilada, porque dentro
da Comissão será também maioria..

Que desejamos? Que se ressalvem
o~ direitos da representação nacional
(Palmas.> Que pret.endemos? Que se
dêem ao Poder Executivo as autoriza
çôes de que necessita para bem gover
nar o país, procedendo, porém, essas
autorizações da única fonte legítima
para. concedê-las, - a Assembléia dos
representantes do povo, eleito~ pelo
povo. (Palmas no 'recinto e nas gaZe
rZas.>

Senhores, cessou ou não cessou ,.s,
ti!tadura? T-edo mundo r.esponde que
cessou. Não hã mais ninguém, nesta
.Casa, que seja ou se declare partIdA-.
rio da. manutenção do Estado Novo, ou
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.de sua revivescência. Que custa, então,
decretar alguns principIas gerais pelos
q1.~als o mundo saiba que, de fato, no
;Brasil, cessou, efetivamente, a ditadu...
l'a? (Palmas.)

É tudo quanto pedimos, pelo Brasil,
~ela honra I. pela glória da Nação

.Brasileira. (Muito bem; muito 'bem.
Palmas no recinto e nas galerias. O
orador é muito cumprimentado.)

O SR. AMANDO FONTES (Lê o
seguinte discurso) -Sr. Presidente,
apoiando, como o fizeram desde a pri...
meira hora, a idéia de ser elaborado
por esta Assembléia, com a maior UI"
gênciu, um ato institucional provisório,
destinado a reger II vida polítlco~admi

nistrativa do país, até que seja pro
mulgada a nova Constituição, nós, do

. Partido Republi~ano, tivemos a nossa
atitude ditada por um únlco !'ropÓsito:
o de libertar o Brasil do caos legisla
tivo em que se encontra.

Em' verdade, S1:'5. Constituintes, es
tamos vivendo num regime de com
pleta ajUl'idicidadc, a que é necessário
por têrmo imediato.
Fala~se que a Nação fol redemocra

tlzada, pois está empossado o Presiden-'
te da República e instalada esta As
sembléia. Entretanto, as leis que se
estão aplicando, sobretudo aquela que
discrimina as funções do Poder Exe
cutivo, e os direitos e garantias do ci...
dadão, são puramente discricionárias e
antiliberais.

Refiro-me, como é evidente, à cha
mada Constituição de 10 de novembro.

Para nós, êsse documento. norma de
fato provisório, que tinha por escopo
estruturar o Estaào Brasileiro em mol
des autoritários, não chegou, nunca, a
adquirir fôrça constitucional. Consti
tuição não é, apenas, o conjunto de
regras a que se atribui êsse nome, pur
que tenha adotado a forma geralmente
usada na feitura de trtis leis. Para que
adquira hierarquia sôbre as outras 1eis,
para que atinja a dignidade que lhe é
própria, .necessário se torna que haja
provindo d,o único poder que legitima
mente dispõe da soberania. E esse po-

, der é o povo. (Muito bem) .
Tal principio, que foi tão bem ex...

planado e defendido por Sieyês duran
te a Convenção, tem sofrido momentâ
neos colapsos, mas, hoje, é aceito,

como um axioma, por todos os povos
civ1l1zados da terra. .

Distantes vão os dia::i em que Luis
XVIII outorgava uma Constituição aos
franceses e em que Pedro I nos con
ceclla o alto favor de Vlvermos sob o
amparo da Carta mais ou menos li...
beral de 25 de março de 1624.

Se, 110 século passado, Stahl, um dos
filósofos ela reação, sustentava "qúe o
poder do principe estava antes e acIma
do povo", c se, nos tempos atuais,
Koelreuther, um dos mals autorizados
intérpretes do regime nacIonal socia
lista alemão, afirmou que "no Estado
tolltário, a Constituição é avon
tadedo Chefe", não passaram essas
atitudes de exemplos isolados. E a
apl1cação de suas doutrinas levou o
mundo a padecer tantos horrores, que·
ninguém se animará, nesta hora, a
acompanllá-Ios. (Muito .. bem) ..

Ora, todos sabemos que 11 Carta de
37 foi a outorga dc'um govêrno de fato,
estabelecido no .Brasll em conseqüên
cia de um golpe de Estado. Governos
revolucion'ários, como era aquêle, po
dem ditar leis, estatutos provlsorios,
para discíplinar os negócios públicos,
enquanto dura a sua açã,o, sempre
transitória. Nunca, porém, lhes foi
permitido traçar, por sua própria au
toridade, as linhas definitivas de or
ganização política da Nação a que se
impuseram. E 1sso, porque lhes falta
o essencial, que é justamente o poder
soberano, há pouco aludido.

Na fase a.tual do Direito Público,
absurdo e vão seria negar essa ver
dade.

Desta sorte, o próprio documento que
pretendeu instituir o regime autoritá
rio entre nós estabeleceu, solenemente,
no seu artigo primeIro. que "0 poder
político emana do povo e é exer~ido

em nome dêle". E, em conseqüência,
prescreveu, no artigo 187, que a Cons~

titulção seria "submetida ao plebiscito
nacional", estatuindot ademais, no ar
tigo 175, que o Presidente da Repú
blica só term1naria o per10do presi
dencial de seis anos, se o resultado do
plebiscito tõsse favorável à Constitui
ção. Do exame dêsses três dispositivos
se .conclui que a sanção do voto po
pular era condição indispensável para
que se transformassem em lei maior
aque~as normas de fato. Mas, aconte~
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ce, Srs.' Constituintes, que, ante o si
lêncio e a resistênda pa.ss1va da Na..
ção, o Govêrno compreendeu q'Ue não
obteria o apoio daquela par,:). o abstru
so e· monstruoso regime que lhe pre
tendera impor. Dai, nunca haver de..
terminado a realização da prometld..\
consulta ao órgão detentor .da sobe
ran1a.

.1::, assim, evidente, ,dispensa argu
mentos, próprios, -ou buscados alhures,
que a Carta de 10 de novembro não
passou de um corpo de regras, editado
por 11m govêrno d~ fato. que dispunha
de fôrça necessâr1a para fazê-las obe
decidas. Lei constitucional, nunca o
chegou a ser.

Não se me arrogue 1\ acusação de
chegar a tão categórica assertiva, !e
vado pela paixão politica, sabido como

• é que o Partido Republicano militou
na .vanguarda dos. que fiZeram.. ruir
a ditadura.

A idêntica conclusão, sem qualquer
laivo de partidarismo, foi àrrastada a.
consciência Juridica do pais, manifes..
tada através da palavra de nossos
maiores cultores do Direito, com as
sento em várias instituiçóes, dentre
as quais o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados, as Faculdades de Di
reito de São Paulo, do Recife, e da
Universidade do Rio de Janeiro. Esta
última, numa magistral llçãode Dl~

relto PúblIco, que há de ficar como
um marco da. nossa cultura e do nosso
civismo, &.ssevereu textualmente, em
certa passagem de sua declaração:
..A falta dêsse plebIscito, entretanto,
tolhe à Car..a outorgada tôda legiti
midade, e, podemos dizer, tôda vigên
cia. transformando-a numa. sImples
Ílcrma de fato, a que não resta outra
existência senão a da fôrça que a
mantém" •
. Eis porque, Sr. Presidente, sustentei,
de comêço, que- vivemos num regime
contra o Direito. E assiin o é, porque
o é, porque <> Poder Executivo estA
agindo em nome de uma ConstItuição,
a qual, embora não revogada. expres
samente, -é lamentáv... t que valen
do-se de seus poderes revolucionários,
deixasse de tê~lo declat'lJ de o "lltlmo
Govêrno Provisório - não tem mats
Vigência, de acOrdo com a mais pura
doutrina, não existe. -

Só essa consideração'deveria levar
a Casa a apoiar a indicação por nós
apresentada.

Há mais. entretanto, Sr. Presidente,
muito mais, para Justiflc'i\r c acerto de
nossa proposição.

O Sr. Costa P6rto - Todos estamos,
realmente,· empenhados· em dar ao'
Brasil uma Constituição. Perguntaria.
a V. Ex.a, cem a, simplicidade ele nor- .
destino, de inexperiente. se a Votação
dessa 1ndicação· nâo iria. demorar o
objetivo principal d.a nossa reunião, .
que é dar ao BrasU uma Constitui..
C;ão?

O SR. AMANDO FONTES - Creio que
não. O que se quer é apenas um ato
institucional, provisório, algumas re-

. gras breves... . ..;»'

O Sr. Costa P6rto .;..... Essas regras
nãocausarlam,' sempre, perda de
tempo?

.... • f'

O SR. AMANDO FONTES - O Govêrno
provisório estabelecido no Brasil em
1930, logo a.o segv.ndo dia de assunl1r
a direção dos negócios púbUcos, deu
publicidade &. uma lei orgânica, .elabo
rada pelo -,einltiente - jurista Sr. Levi
Carneiro, que não. terá gasto ma!... de

. 24 horas para confeccioná-la ..

O Sr. CostaPôrto - V. Ex.a veja
que foi trabalho do Executivo, quando
aqUi é de uma Câmara.

O SR. AMANDO FoNrf;S - Como ou
viu V. Ex.'", o Uder da União Demo
c::râtlca Nacional deolarou há pouco
desta tribuna. e o llder do Partido Re
pUblicano. a que pertenço. já me tem
declarado, em conver,o;as intimas, que
estariam dispostos a nenhuma objeção
fazer ao projeto que fOsse elaborado
pela própria maioria neF),:jç sent:do.

Apenas consIderamos que estamos
vivendo num regime de ajurisdicldade
e queremos pôr ordem naf. col~as.

Por Isso, creio que a objeção de V.
Ex.a não tem fundamento.

O Sr. Costa P6no - Vou- explléar
a V. Ex.a a razão do meu pessimismo.
TOda vez que se começa a debater
qualquer problema de (lrdem geral.
SUl"gem. os problemas de municípios. E
o que se tem visto é que são como uma
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centelha. tudo pega. fogo, e faz a
Assembléia perder, a serenidade.

• O Sr. Adelmar Rocna - V. E:'C .é'
da maioria?

O Sr. Costa P6rto - Sou.

O Sr. AdelmarEocha. - E' por essa
razão que não tem casos de. munici...
pios. '

O SR. AMANDO FONTES - Respon...
derei ao nobre Deputado. Costa POrto.

O Sr. Mota. Neto -Eu era pJ;'efelto
de Mossor6 quando chegaram lá os
adversários, que se diziam potentados
e cheios de liberdades, e foram agre...
(Üdos no com1ciO pelo próprio presl...
<lente da UD:N local.

O Sr. AdeZma1i Rocha - São casos
l'ar1ssirnos. Também o PSD chegou a
fazer o "tentêrro" do Brigadeiro Edu..
ardo Gomes no Estado. •

i

O SR. AMArmo; FoNTES - Sr. Pre~1
dente, no momento em que fui b.onra
do' caril. o aparté.de S. Ex.Do, dizia eu
que o nosso combate. à Carta de 37
também enCOl1tra fundamento nos se
guintes argumentos: primeiramente,
devemos põr dt ,relêvo a absoluta ln
compa1j1b1l1dade !existente entre esta'
Assembléia, livre' e soberana, e a cha-
.ma-da ConstItuição de 37. Não podem
ter vi'Cia. em comum essas duas enti
dades. Chooam..se a. cada passo. U:-na
destrói a. outra.:

De tato, se atentarmos pa-ra o grupo
de artigos, reguladores do Poder Le
g1sla..tivo naquele documentc.., ventos'
que as atribuições reservadas ao Pre...
sldente da P..epublica parfl a feitura.
das leis são por, tal modo amplas, que

. vedada. anulada. pràticamente nos é
qualquer açãó tendente a editar as
lelS necessárIas:ao pais. Pelo s~tema.

da Carta outot'gada, consubstanciado
nos seus artigos' 11, 12, 38 e 64, muito
pouco fiemt reservado ao Legislativo,
no .desempenho. de suas funções' pre....
-cipuas.

O Sr. Costa. P6rto - Não terá. sido
um êrro de origem? Talvez tenhamos
começado'-a redemocratização pela
-eumieira, elegendo· o Executivo a.nr.~s

..ae tratar da. Constituinte.

o SR. AMANDO FoN'l'ES- Se houve
êrro, não foi de nossa parte, mas Jo
govêmo. A verda<ie, porém, é que C'h.'lS

encontramos na situação anômala. .•

O Sr. Costa Pórto - Dai, Do conve...
niência de J.pressarmos a elaboração
da Constituição. O· mais S(lrá palia...
tivo. .

.O SR. AMANDO FoN'I'E:S - •• , de um
PresLdente da República, eleito pelo
voto popular, governando com a Cons- .
titu\çâo de urna ditadura, para cuja
queda êle próprio contribuiu.

Transpondo, Sr. Presidente, a '?s
fera em que' se aever1a conter. o eXe
cutivo, dono áe tud.o açambarca<:lor
de todos os' poderes políticos. é ') I/tr
dade1rl) art1fice do arcabouço Legal 0.3,
Na.ção. Ao Parlamento fOI' conced!.ia
apenas uma função passiva. tal como
ocorre nos regimes totalitários.

Ora, o pais clamava pelo retõrno !lo

um sistema legal de Govêrno . Para.
lsso . se foi até a uma revolução. E,
entretanto, a2 perdura êsse corpo ae
regras, que importa. na total anulação
do Esta<lo de Direito, poís todos sa
bemos que nãc é democrático o re-

.gtme em =lue não está !1xa<:la a ln-de..
. pendAncia dos poderes. em que não se

acha nltidamente delimitado10 campo
de ação de ..:actl:1. um•

O Sr ~ Costa Pôrto - Estamos,
apenas, na primeira tase da redemo
cratização do país.

O SR. AMANDO FoN"J$:) - se! que
poucos de nôs. felizmente muito pou
cos, conhecem, em seus detalhes, a'
Carta de 10 de novembro. E ass~m

acontece porque, inconsciente ou C/c..
1ibera-damente. nunca a aceitantos,
nunca a consideramos nossa te) má
xima, tendo nos Umitado. quase ~oaos,

a suportá-la.
Desta sorte, .apenas uns quau.f.QS

Cllr1osos terão atentado para a grave
ameaça que paira sObre nossos man...
datos em virtude ClI' que vem esta..
tufdo no. artigo 43 e seu parágrafo
úrl1co. Da leitura dêsse disposttivo :o'e
lnte~ ..e que a~ tMúl11dades, conferidas
",I):) representa.n~s Cle pcvo pelo artigo
2& da; Carta outol gad.r. pelo autoritário
Pedro I e pelo.s ertlgoo 19. e 31 .1aS
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Constituições ~2 91 ~ 34, efeUvamen,te
náo existem. e a manutenção de nossos
diplom~ fica na dependência das pai...
xóes e das alil~o.l.·h.l.~ ocasionais que se
possam estn:oc!'2,t;'cr neste recinto.

O Sr. Costa P6rto - V. ExciaJ atir..
mando que a Constituição de 1937 está.
morta, não estã matando um defunto?

O SR. AMAmo FONn::S - Mas es*..á
em vigor, segundo a ma1om.

O S1. Costa Pôrto - Falo da 1n..
coerência. de V. Excia,

O SR, AMANDO FoN'l'ES Estou
coerente. Quero justamente um esta..
tu~ orgânico, provisório, que disc1...
plíne esta questão. dando...nos as ímu..
nidadcs a que temOiS direito.

O Sr, Plinio Barreto - Para lega..
lizar os atos do Sr. Presidente da Re.. '
pÚblic'a..

O Sr. Costa P6rto - Estou de
acôrdo. Apenas acho que a votação
imediata da Constituiçãosena oca..
minha mais fâcll para a rede!lloera
tizaçâo.

O SR. AMANDO FoNTES - Até che
garmos lá viveremos num compl~to

caos legislativo. '
O Sr. Costa P6rto - VV. Exclas....

que tanto repelem o Estado Novo. se
sofreram 8 anas podeTão sofrer mats
alguns meses ...

O Sr. Lino Ma<;hado - V. Exc1a.
acha pouco?!

O SR. AMArmo ~'ONTtS - Mas, Sr.
Presidente. o ponto em que maiS
avulta a impossibilidade de coexis
tirem esta Assembléia e a Carta de 37,
é o atinente à reforma cOD5tituclonal,
discipllnada peto artigo 174 e seus pa
rágrafos, da chamada J.el constitu
cional número 9, Vejamos os têrm05
em que se acba vazad.o:

O Sr. Costa Porto - V. Ex. pensa
que êsse artigo serã executado antes
d.e termos a Constituição?

O 'SR. AMANPO FONTES - Se V. Ex.
fizer a fineza de me ouvir, verá a in
congrúência em qUe nos encontramos
e o dilema a que fomo3 arrastados
pelo caos legislativo que ai ,está.

o Sr. Vitorino Freire Mas nós
não estamos sem inlunldades.

O SR. AMANDO Fowres - V. Ex. sabe
o que dis.põe o art. 43 da Constitui ...
ção de 37. que a maioria a!1xma es..
tar em vigor?

O Sr. Costa pôno _. asse artigo
não será põsto em execução.

O Sr.. Lino Machado - É o que fala
naquele congresso espúrio.

O SR. A:r.IANDO FONn::s ..... O disposi... _
tívo em aprêço diZ o seguinte:

"Só perante as respectivas Câ
maras respot4derão as Clembros·
do Parlamento Nacional pelas
opiniões e votos que em1tlrem no
exercicio de suas funções.

Nilo estarão, porém, tsentas de
re$ponsabllida.cles clvl1 e criminal

.. por difamação, calúnia, injúria e
. Ultra.ge à moral pública ou pro~

vocação pública ao crime"
Ainda tem mais:

"l P~rágra.fo {mico. Em caso de
manifestação contrária. à. existên
cia ou independência da Naçii.o ou .
incitamento à subversão violenta
da ordem pública ou socla:l, pode
qualquer das Câmaras, por malo-

. 'ria de votos, declarar vago o lu
gar do deputado ou membro do
Conselho Federal autor da mani
~e..c;taçã.o ou incIt.amento"

-O Sr. Lino Machado - Por aí V.
Ex. vê que se trata' de um parlamen
to espúrio, próprio da mentalidade dO
Estado Novo.

O SR. AMANDO FoNTES - Se qual
quer deputado se manifestar a favor
da greve, como ocorreu com a dos'
bancários, será acoir.aaJ.o de estar In
citando o trabalhador contra o capi
tal e ficará sujeito a ter o seu man..
dato cássa.do. .

O Sr. Vitorino Freire - Não apo
ia.do. O nobre colega, Sr. Lino Ma
cb.ado, já se manisfestou da tribuna
favorável à grev.e dos bancários e
na.da sofreu.

O SR. AMANDO FoN'I'ES - O art. 174
da ConstituiÇão de 1937 reza:
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II A Constituição pode ser emen
dada, modificada ou reformada
por iniciativa do Presidente da
República ou da Câmara dos
Deputados."

E o seu § 3.0 está assim redigido:

"0 projeto de emenda, mOdifi
~ação ou reforma da Constitui
ção, quando de inicIativa da Câ
mara dos Deputados" - e é o
caso atual; será de nossa inicIa
tiva - "uma vez aprovado medi
ante o voto da maioria dos mem
bros de uma. e outra Câmaras, se..
rá enviado ao Presidente da Re
pública. Este, dentro do prazo
de 30 dias. deverá devolver à Cã...
mara dos Deputados o projeto,
pedindo que o mesmo seja subme
tido à nova tramitação, por am~

bas as· Câmaras.

A nova tramitação só poderá.
efetuar-se no curso da· legislatu
ra seguinte".

O Sr. Costa Páno -- V. Ex. está. se
referIndo à legislatura ordinária. Não
é o nOSSI) caso.

O SR. P..MANDQ FONTES - Salvo, en..
tretanto, o projeto elaOora.dCJ na pri
meira legislatura, o qual transitaTá
durante esta e prevalecerá se obtiver
o voto de 2t3 dos membros d.e uma e
outra Câmara. Não será a .maioria.

O Sr. Vitor:no Freire - Isso seria
para a 2.a legislatura ordinária.

O SR. AMAmo FONTES - Trata-se
da. reforma da Constituição, discipli
nada pelo artigo 174. reformado pelo
chamado .Ato Adicional n.O 9, que
convocou esta Assembléia.

Ainda mais, no § 4.0 se preceitua:
"No caso de ser rejeita.c1o o pro

jeto de iniciativa do Presidente
da R"epúbllca, ou n6 caso em que
o Parlamento a.prove definitiva
mente, a.pesar d.a. oposição da
quele, o projeto de iniciativa da
Câmara dos Deputados, o Presi
dente da República poderá, dentro
de 30 dias, resolver que um ou
outro projeto seja submetlào ao
plebIscito nacional". .

E ai se voLta ao plebiscito, ta:õ caro
aos reginles cUtatoriais!

o Sr. Lino Machado - Pediria a
V. Ex. que, por uma questão de de-·
cõro, não chamasse de Parlamento o
que está. previsto na Carta de 37.
Poderá. ser um DIP, quando muito I

O Sr. Café F'il1LO - O Sr. Presiden
te ela República não cumpriu o d:spo
sltivo constitucional, que determina. a
remessa do projeto de ConstitUição.

O SR. AMANDO FONTES - O art. ),74
c~tabelece duas modalidades: ou o
Presidente da República enviaria um
projeto a esta Casa. ou ela própria,
teria iniciativa do projeto.

O Sr. Café FiZho - No caso de re~

forma..

O SR. AMANDO FoN'.l'ES - Vou esta
belecer o dilema" para que a Casa
decida; e, prosseguintemente, observo
que nos defrontamos com preceitos
tão dispares, que muito bem justifi
cam a assertiva, por mim feita., no ln~

troito dêste discurso, de nos encon...
trarmos mergulhados num verdadeiro
caos legislativo.

Peço a atenção· benevolente da Casa
para me acompanhar. nesse passoJ

um dos que mais reclamam a elabora
ção do estatuto orgânico provisório,
por nós proposto.

É de nosso conhecImento que a
convocação das eleições para o Par
lamento teve efeito em virtude da .
autorização contida na lei que impt'õ~

priamente se apelidou ato adiclonp.l.
Pelos fundamentos constantes de
seus considerandos, nós seríamos "um
Parlamento dotado de poderes espe...
c1a~.s para, no curso de uma legislatu
raJ votar, se o entendesse convenientp.,
a reforma da Constituição, suprindo
aquela eleição com vantagem o pIe...
biseito de que trata o artigo 187".

O Sr. Paulo Sarasate - O Códlgo
Eleitoral convocou eleições para

Deputados e Senadores, isto é - parn
o Legislativo ordInário.'

O SR. AMAmo FONTES - Tive o tra.
balho de põr em ordem cronológica
tõdas as leis promulgaãas pelo Go
vêrno.

Posteriormente, em vll1:ude da
campa.nl:la. levada. a cabo pelo :Parti-
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do Comunista e peJos que a impren
sa pitorescamente alcunhou de Que
Tem1stas. o Tribunal Superior Eleito
ral decidiu que teria também função
constituinte o Parlamento' a ser elei
to no dia 2 de dezembro último.

O Sr. Paulo Sarasate - Depo1s
êles 'mesmos se chamaram de marmi
teiros. Marmitas ele ouro.

O SR. AMANDO FoN'l'E:S - Em" decor
rêncIa dêsse julgado o Govêrno Prt:l
vlsól'io expeõ,lu a lei número 13, de
clarando que os nossos poderes para
votar a nova Constituição do Brasil
eram ilimttados. E àlguns dias após,
fazia baixar a lei n.o 15, que mais
acentuava ainda a falta de qualquer
restriçã.o à nossa faculdade de elauo-

. rar a Lei Magna do País.
Assjm, Srs., achamo-nos em· face

do seguinte dilema: ou. as duas leis
citadas. de números 13 e 15, consi

. deraram inexistente qualquer Cons-
.titulção anterior, e parece-nos que
essa é a exata exegese. pois poderes
constituintes illnútadossó se confe
rem a quem vai criar. tirar do nada,
plasmAr o que se achava Infonne. ln..
constituído. e assim representa uma
subverção de tôdas aS tegras de di
reito declarar em vigêncIa a Carta
de 10 de Novembro, - ou êsse do
cumento continua subsis1;indo, e en
tão nOssa tarefa não mais será !!i
mitada e se reduzirá a uma re!ornw.,
mais ou menos profunda, daquele do
cum.ento.

O Sr. Costa. Põrto - Temos po
deres Uimjtados po.ra reformar, re..
vogar ou criar UIIIla nova Constitui
ção.

O SR. AMANDO FONTES - No entan
to, se se trata de uma reforma. deve..
mos ter os nossos trabalh.os nesta.
Casa executados em estrita obedi
ência às determinações do já meneio..

. Dado artigo,174.

Então, seja..me pennitido exclamar:
Foi para isso que viemos a êsse au
gusto recinto ? Vamos apenas refor
mar a Carta de 37, para submetê-la
à aprovação do Executivo, que a. po..
·derá rejeitar, apelando para um ple-

biscito?

o Sr. "Costa P6rto - Não; nunca.

O SR. AMANDO FONTES - Que res
pondo. a Casa, com seu voto sôbre a.
nossa indic~ção.

O Sr. Ca.fê Filho - Desejo se re..
glste o aparte do nobre colega que é
do Partido Pessec:Usta. Sua Excelên
cia diz que não.

O Sr. Costa Pórlo ..:.- Emito uma
opInião pessoal.

O 61. .AMA'NOO FO"N'rEs. - O nobre'
Deputado, Sr. Costa Pôrto, é um
homem sincero e leal.

O Sr. Costa Pórto - Porque, pelo
meu :Partido, falará o nobre líder
da maioria, Sr. Nereu Ramos.

· O Sr. Nereu Ramos - Quero de
Clarar ao ilustre" orador que o fato de
não aparteá-lo não significa que es
teja de acõrdo com S. Ex.cln..

O S:t. AMANDO FONTiS - V.Exce..
lência, por certo, vai responder ao
meu discurso à e~t<.ou seguro de que ...
dará sua opiniãosôbre todos ês3es
assuntos ..

Longa e por demais ârida sena
esta oração, se pretendesse ressaltar
todos os dispositIvos da Carta outor
gada. que estão a. exigir o urgente es
tabelecimento das normasinstituclo
nais provi..sór1s.s por nós solicitadas à
~m~~. .

Destacarei apenas, de passagem, dois
ou três, que se nos afiguram mais
caracterizadamente incompatíveis com
os inte!"êsses da Nação.

Assim, referireI, apenas, o artigo 82,
Gue tira qualquer posslbil1dade de ser
legalmente- escolhido o subsjituto' do
Presidente da República, em caso de
vaga subitânea do cargo, e o artigo
166, alterado pela lei. dita constitucio
nal, de n.o 5, o qual confere ao Chefe
do Executivo o poder de tf.ecretar, sem.
qualquer contraste. o estado de emer-·
gência no País, suspendendo tOdas as
liberdades agora consentidas.

. Citado também merece ser o famo
so artigo 180, fonte dos maiores aJ;lu
50S. responsável máximo pelos males
que sôbre nós têm desabado nestes
últimos tempos.
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o Sr. Café Filho Para Vossa
Excia. a. ,Carta de 37 não existe.

O Sito AM"'''NDO FONTZ6 - Nunca. cy.i:3·
till; nunca teve fôrça constitucional.
. Eis o que determina o art. 180:

"Enquanto não se reunir o Par
lamento N'a.c1ona.l,·o Presidente da
República terá. o poder de expedit'
decretos-leis sóbre tôdas as maté
rias da competência. legislativa da
União.

O Sr. Café Filho - Está reunido
o Padamento e os decretos-leis con
tinuam.

O SR. AMANDO FONTES - ~s5e disposi
tivo. que assim está concebido, encon
tra-se hoje revogado, pois re~do aqui

. está o ParlamentO. composto de Câ
mara e Senado. eleitos a 2 de Dezem
bro.

O Sr.' 'Ca.fé FÜho - Convocados
co~ pode:'es legislativo5. Emendo. cons
titucional n.o 9,

O SR. AMANDO FoNTES; - Enqua11to
não fôr promulgado o ato intitucIonnl
que preconizamos; as atribuições le
gislativas do Sr. Presidente cta Repú
blica só poderão ser exercidas com
fundamento no artigo 2.° da lei 15, já.
re!el'ida; nunca, porém, com base na
quela outra disposição.

E o que dizer,Srs. Constituintes, do
Titulo concernente aos direitos e ga
rantias individuais? Conhecido é que
a declaração dos Direitos representa a
trave mestre da organização pollt1ca
de um povo. 'Por isso Duguit, na sua co..
nhecida. classificação das leis, colocou..
ao acima da própria Constituição.

Ota, na Carta de 37, os direitos e aS
garantias do cidadão existem apenas
no papel, conforme sn.llentou. com
mallcia, Karl Loewenstein, no seu in
teressante "Brazll undcr Vargas". E
existem apenas no papel, porque as
mais completas franquias ali inscrit9.s
estão condicionadas ao que prescreva B
lei ordinária. que. por seu turno, de..
pende apenas da ·...ontade de u~

homem. .
Pergunto: devemos nós, os repre

sentantes do povo brasileiro, ao q~l
tão de· perto toca o assunto, perxn.1t~

que tal contbiue acontecendo?

Também devemos üeixnr de pé a se..
gunc111 parte elo artigo 139, que pres
Cl'CVC o direito de greve, único recur
so pacifico de que dispõe o trabalha
dor para se defender: do egoísmo quase
inconscient.e e sem entranhas do co.
pital?

O Sr. Café Filho - Pela EL1"gu..
mentaçáo de V. Exclo.. vejo que a.pola
a indicação da bancada comunista só
l)rc a revogação da. Carta de 37.

O SR. !'..MANDO FON'l'E5 - Quero a ela
boração ele um ato instItucional provi
sõrlo, e evidentemcnlie êsse e~tntuto

terá de pôr de lado aquela carga..,

O Sr. Paulo Sarasate - A- res
poS~'l. ao aparte do Sr. Deputado Café
Filho está nos consideranda da nossa.
indicação.

Não se objete que, não obstante a
precariedade do exercício dêsses cUtei
tos essenciais ao homem moderno, te
mos tIdo oportunídade de desfrut1
los desde a histórica entrevista. do pre
claro Sr. José Amérlco ao "Correio
da Manhã". porquo.:. se, afinal, as li
mitações a tôdas as liberdades que a
cnda instante repontam na Carta de
37, foram derrogadas pelos fatos, for
çóso é concluir que ela se tornou de
todo inoperante. como s6i acontecer
a todo texto legal que se deixa ultra
passar pelos aco~tecimentos.

O Sr. 11ermes Lima. - :é: melhor
uma indicação dando ao Presidente
da República a faculdade de expedir
Decreto.c:;-leis ad. referendum da. Assem
bléia do que, a permanência da Car
ta de 37.

O Sn. AMANDO FONTES - De pleno
acôrdo.

O Sr. Café FilILO ..:.. :esse, o obje
tivo da minha. indIcação.

O Sr.' Paulo Sarasate - Todos
visamos a mesma finalidade, mas o
Pl~ocessoé diferente. .

O Sft. .A.Jv'.ANDO FoN'l'ES - Falava eu
dos textos legais que se tornam lnope
l'antes, porque ultrapassados pelo acon~

tec1mentos, aliás um fenômeno comum
às leis já registrado pelos doutos, e que
fomos' encontrar em M1rkine Guetze
v-ich. num livro vindo a lume em 1931.
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Substituamos, por conr..cguintc, êsse
corpo de regras, já caduco, por outro,
novo, cheio de vitalidade, porque ema
nado de um Poder legitimo, como o
nosso.

o Sr. PCLulo Scr,rasate - A única. di~

{crença entre a nossa indicação e o. do
Sr. :Deputado Café Filho ~ que a de
S. Ex. quer entclTar a Constltufç!il)
de 37 em caixâo de terceira classe, t
nós qucr~m03 faz~-lo em ca,ixão de
luxo., .

O Sr. Café Filho - Quero enterrá..la
aos pedaços.

O SR. AMANDO FONTES - Para cortar
qualquer argumento, que pretenda
acoimar de exdruxulo um estatuto
constitucional provisório, lembremos
que ante:) de nó:; já. outros o adotaram.
Quando necessitou o Estado Alemão.
ainda inconsUtuido, após a Grande
Guerra, de comparecer à Conferência
da Paz. a Constituinte, reunida. em
Weimar, não teve qualquer hesitação
em promulgar um ato institucional
temporário.

Mais recente, porém, maisconcluslvo,
temos o que ocorreu justamente entre
nós, quando se reuniu a Constituinte
de 1934. Ali, lsto é, sob esta mesma
abóbada, foi apresentada pelo líder da
maioria. Sr. Medeiros Neto, e apro
va.da pela Casa, uma indicação q'llf:
eqUivale à no momento em dicussão.
De fato, ao invés de preparar uma nova
lei orgânica, aquela Ass~mbléia restrin
giu-se a retüicar a que !õl'a expedida
pelo Govêrno Provisório de 1930 no
dia em que· assumiu a direção dos ne
gócios públicos do País.

O Sr. Paulo Sarasate -E há, ao·
mesmo passo. grande diferença a a..')
sinalar: àquele tempo, o Govêrno dA.
República. nã.o emanava de uma. eleição
e, hoje, que o PresIdente é eleito. con5
tituium contra-senso a expedição de
decretos-leis.

O SR. aM,.\NDO FONTES - Donde, estn
anomalia, esta subversão jurídica: a de
unl' Presidente eleito pelo voto popular
eJCpedIndo decretos-leIs e com base na
constituição de uma assembléia pClr
êle metm10 deposta!

o Sr. Hermes L·tm.a- Püelemos é de..
legar aS. Ex. a faculdaàe de expedir,
decretos-leIs.

O Sr. Paulo Sarasate - Na essência,
seria iRtO: urna delegação de poderes,
coisa muito antiga ...

O SR. AMI\NDO FONTr.S -- O que nüo
permitiu ao última Constitu1l1te e honra
lhe seja por lt:iso - foi que, instalacl.a,
em tôdn n plenitude de sua ,<:obera.nia,
ao seu lado um outro Poder. sem de
leguçllo expressa sua, exercesse as atri
buições que na boa doutrina 56 a ela
competiam.

Vou concluir, SI'. Presidente.
E o faço com um apêlo, sincero e

leal, nos 8rs. Representantes da Na
çã.o. Todos nó~ fomos eleitos sob legen
das de Partidos que, em seus progra·
mas, adotaram princípio~ democráticos.
Ponhamo-los em ação. Não permitamos
que. além de nossas fronteirP.l;$. se mm'
mure qu~ aqui dentre) ainda conti·
nuamos no regime de sImulação demo
crática. que o povo, pela mâo das l)OSSn,S

classes armadas, crm~cgulu destrutr.
na. memorável noite de 29 de Outubro.
(Muito bem.,· muito bem.. Palmas. O
oradõr évivame1l.te cum.primentado)..

O SR. PRESIDENTE- Vêm :l
Mesa. os seguintes requerimentos:

Requeremos seja incluído em ata
um voto de profundo pesar pelo fa
l~cimento do ilustre alagoano - Dol.t~

tor José Fernandes de BarrOfi Lima,
ex-deputado estadual. senador {e
del'al P. governaClor, .Figura exponen
cial fóra Ferl1andes Lima llavlci::t
política do seu Estado natal. Govtr
nou como o mai~ humano e o m~is

construtivo dos ad.ministradores da
Terra dos M3.rechaís.

Eleito c reeleito governador pel~

vontade livre e soberana dos· :seus
coestaduano8, sempre soube correspon
der àses'Peranças c aos an~ci"s mag":
no's do seu povo. .

No setor da educnção. auxiliado
por Moreira e Silva, efetuou memo
ráveis realizações, ainda hoje reco
nhecidas como das melhores vigentes
em Alagoas.' Com esclare<:1da visão
de homem público conseguiu reso!~

Vf:r o problema de Ugação l'odoviária,
entre a Capital c várIos municípJos
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HtorârJeos. Reabill tou ri. vida eco
nõmic:a do Estn.clo e ampliou grande
mente as fontes do erário público.

Intelectual dos mais :::61idos na :ma
formaçfLo, Fernandcs Lima 1'01 mem
bro da Academia Alagoana de Lcr,ras.
do In;-;tituto Hl:;cór1co e Gcograrico
Alagoano c etc outras tantas 111S~i

tuiçôcs congêneres vigentes no 1':-JJ::L
Traços brilhantes de sua atividade
cultural deixam ~ln história da~ 1(:
tras de Alagoas. Jornallst:t provecto
e destemcl'Oso. conscóulu , graças il.
sua pena :lutorlzadn, csto.beleccl' a
política. alagoana num ambiente de
liberdades' públicas c dcsbnnca1' a 01lh

garquia dominante.
DCS:'iartc, nos parece just.o s:!ja

mencionado em nta liste voto de Pl:
sar, brotado da justiça da postcri...
dadc; reprcsentada aqui por 116~, de
legados. legftimos do seu povo.

l..uis Medeiros Neto.
Teixei.ra Vasconcelos.
Esperidião L.. de Faria Jlí.1tior.
1..auro Montcncgro.
Silvestre Péridc:;.
Mário Gomes.
Freitas Cavalc:ante.

Requeremos que o Senhor Preõi
dente, em nome da Assembléia Nacio h

nal Constituinte, telegrafe aos novos
cardeais bra.,<:)ileiros, D. Jaime de Barros
Câmara, Arcebispo do Rio dc Janeiro, •
e D. Carlos C~nnelo de Vasconcelos
Mota, Ar.cehispo de São P~ul0, felici
tando Suas Eminências pela imposi
ção dos chapéus cardinalfcios.

Sala das Sessões. 20 de fevereiro
de 1946. - Arruda Camara. - Wal
jredo Gurgel. - Adroaldo Mesquila
da. Costa. - Baptista Luzardo.-
Georgino .:1.velino. - Deoc/cc:io Dantas
Duarte. - Miguel Couto Filho.
Motta Netto. - Oclavio .zI1angabei7'a.
- .Adelmar Rocha. - Plinto Lemos.
.- Ncreu Ramo:i. - Th.omaz Fontes.
- Cícero Teixeira de Vasconcellos.
Luiz Medei7'os Netto. - Silvestre Pê
neles. - Manoel Victor. - Orlando
Bra.:;il. - Dáma..')o Rocha. - Segadas
Vianna. - A. .J. da Silva. - Eze
quiel S. Menezes. - Euzebto da Bocn.a.
Filho. - Daniel Carvalh.o. - Edmun
do Barreto Pinto. - Josê Vianna.

V SR. PRESID~NTE - Senhorc~

Constituintes, dCl1t,ro de poucos miR
nutos estará esgotada a hora. Assim,
c dada a evidente fadiga dos $emho
res Constituintes, eu mc permitiria. le
vantar fi. sessão, mantendo as in5cri
çócs na ordem em que foram feitas.

Antes, porém, de o fllzer, desejaria
lembrar à Assembléia que a.manhã será
um grande dla du história brasileira,
comemorativo do feito glorioso de
Monte Castelo; haverá. uma solenidade
no Regimento Sampaio c eu consulto
Do Casa sôbre se estaria de acôrdo em
que fóssc nomeada uma Comissão para

. representâ-la.

Se os S1's. Constituintes não se ma- .
nHestarcm em contrádo, considerarei
aprovada n. sugestã.o (Palmas).

Â vista da manifestação da AsscnlR

bléin, nomeio para a aludida. Comis
são os 51'S. Deputados: Duque de
Mesquita c .1osé Romero c Senador
:;:vo d'Aqulno.

Detxaram de comparecer 41 Senho
res Constituin tes:

Partido Social Democrática

Para:

Carlos Nogueíra.

Pernambuco:

Novais .?lll1o. -Oscar Carneíl'o.
Osvaldo Lima:
Ferreira Lima.

Bahia:

. Pinto Alcixo.·
Lauro de Freítas.
Altamirando Requião.
Eunápio de Queirós .

Rio de Janeiro:

Bastos 'Tuvares.

Minas Gerais:

Israel Pinheiro.
Wellington BrancJ,ão.



São Paulo:

Antônio Feliciano.
César Costa..
José Armando.
Horá.cio Lafer.
Lopes Ferraz.
n..tallba Nogueira.

Goiás:

Pedro Ludovico.
Dario' Cardoso.
Caiado· Godói .

Paraná.:

Flávio Co.rvalho GuimJ.ráes.

Sar... ta Catarina:

Altamiro Guimarães.
·Ota.cllio Costa.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:

Manuel Duarte.

União Democrá.tica· N acionaZ

Paraiba:

João Agr:píno.
. João úrsul0.

Alagoas:

Rui Palmeira.

Sergipe:

Válter Franco.

Bahia:

Alberico Fraga.

Minas Gerais:

José M'J.ria Lopes Cançado.
Licurgo Leite.
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São Paulo:
~eu Lourcnção.

M.ato Grosso:

Dolor~~c Andrade.

Parl:ido TTaba.lh~ta &rastletro

Bah1a:

Luís Lago.

Minas Gerais:

Ler! Santos.

São Paulo:

Hugo Borgh1.
Pedroso Júnior.

Pa.rtido .Comuni8ta. do Brasil

DIstrito Federal:

João Amazonas:

Partido Popular Sindicalista.

Bahia:- '-'-. -

Teódulo Alb-uquerque .

o SR. PRESIDENTE - Nada maIs
haven:do a tratar, designo, para 1I.m.a..
nhã, a seguInte

ORDEM DO OrA

A mesma de hoje e 'mais a discus
.são (mic:l da Indicação do Sr. Luís
Carlos Prestes e outras sôbre a revl)
gação da· Constituição de 193'1 .

Levanta-se a sessão às 17 horas
e 50 minutos ..



13." Sessão, em 21 de Fevereiro de 1946

Presidência elO Sr. Melo Viana

As 14 horas e 15 minutos, compn
Tecem os senhores:

Partido Social Democrático

Acre:

Castelo Branco c Hugo Carneiro.

Amazonas:

Álvaro Maia e Valdemar Pedrosa.

Pará:

lt!agalhães Barata, Álvaro AdoUo,
Duarte de Oliveira, Lameira Bitten..
cotU't, Nélson ParijÔS, João Botelho e
Moura Carvalho.

Maranhão:

Pereira Júnior, Crepori Frallco e
J'osé Neiva.

Piauí:

Areia Leão e Sige!redo Pacheco.

Ceará:
"Moreira da. Rocha, Frota Gentil,

.A.1m.eida Monte e Raul Barbosa.

Rio Grande do Norte:

Georgino Avelino, Deoclécio Duar
te, José Varela, Val!redo Gurgel e
Mata Neto.

Paraiba:

Jandui Carneiro, Samuef Duarte c
J'osé .lofili.

Pernambuco:
EtelVino Lins, Agamemnon Maga

lhães, Gercino Malagueta, Costa Pôr
to e Lins de Albuquerque.

Alagoas:

Teixeira de Vasconcelos, SUvestre
Pérlcles, Medeiros Neto, Lauro Mon..
tenegro, José Melo e Farias Júnior.

6ergi-pe:

Leite Neto e Graco Cardoso.

~,hia:

ReSis Pacheco.

Espírito Santo:

Atilio Vivaqua, Henrique de Novais,
Ari Viana, Carlos Líndemberg, Eurico
Sales, Vieira de Resende, Alvaro Cas
telo e Asdrubal Soares.

Díatrito Federal:

Jonas Correia e José Romero.

Rio de Janeiro:

Pereira Pinto, Al!reuo Neves, Car
los Pinto, Getúlio Moura, Heitor 001
1et e Acúrcio Tôrres .

Minas Gerais:

Melo Viana, Benedito Valadares j

Pedro Dutra, Bias Fortes, Duque de
Mesquita, João Henrique, JoaquJm
L1bânio, José Alkmim, Augusto Vle
S'aS, Rodrigues Pereira, Celso Macha
110, OUnto Fonseca" Lair Tostes e
Milton Prates. '

São Paulo:

Cirilo Júnior, Gofredo Teles, Novel1
Júnior, Costa Neto, Atal1ba Nogueira,
João Abdala c Alves Palma.



Rocha.

Goiás:

Magnlhães Sllveira, João d'Abreu,
Galeno Paranhos, Guilherme Xavier.

Mato Grosso:

Ponce Arruda" .Arruda Flalho e
Martiniano Araujo.

Paraná:

Roberto Glasser, Fernando Flores!
Lauro Lop(-s e Gomy Júnior.

Santa. Catarina:

Nereu Ramos, Ivo d'Aquino, Ader..
paI Silva, Altamiro GUimarães, Ota"
cflio costa, orlando Brasil, Roberto
Grossembacher e Rogél1o Vieira.

Rio Grande do Sul:

Adroa.ldo Mesquita, Teodomiro Fon:..
seca, Daniel Faraco, Batista Luzardo,
Antero Lcivas, Sousa Costa, Gllcér10
Alves, Nicolau Vergueiro, Luís Mér..
cio e Pedro Vergara.

União Democrática Nacional

Amazonas:

Manuel' Severiano.

P.ará:

Agostinho Monteiro e Epllogo Cam.
pos.

Maranhão:

Alarico. Pacheco e, Anteno~ Bogéa.

Piauí:

Esmara,gado. Freitas, Cândido Fer
- raz e Coel:h.o Rodrigues.

Ce:lrá~

Plínio Pompeu, Fernandes Távora,
Paulo Sarasate, Beni Carvalho,F..g
berto Rodrigues, Fernanão Teles e
José de Borba..,

Rio Grande do Norte:

Ferreira de Sousa. e :José Augusto.

Paraíba:

. Vergniaud Vanderleli., Ernani Sá
tiro. Plinio' Lemos e OSinar Aquino.

Pernambu<lo:

Lima Cavalcanti.

Alagoas:

Mátlo Gomes.
Sergipe:

J;~andro Maciel e Panta.Ci Vieira.

.Ba1lül:

Aloísio Ca.rvalho, Juraci Maga
lhãefj, ~nuel NovaÚi~ DantBó ..Jú...
nior, Nestor ~Duarte, Aliomar Baleei
ro e João Mendes.

Espírito Santo:

Luis Cláudio.

Distrito Fecleral:

EucUdes Figueiredo.

Rio de Janeiro:

Prado Kelly, José LeomU e Soares
Filho.

Minas Gerais:

Monteiro de Castro, José Bonifácio,
. Magalhães PInto. Gabriel Passos e
MIlton Campos.

São Paulo:

Mario Masagão, Plínio Barreto e
Aureliano Leite ..

.,'
G()1ás~

MachacJo Siqueira.

Mato Grosso:

VespaSiano Martins e Agricúla de
. Barros.

Santa Catarina:

Tavares d'Am.a:ral e Tomás FOn.tes.,

Partido Traba.lhista. Braafleiro

Distrito Federal:

Rui Almeida, Benjamin Farah. Vat
ga."l Neto, Gurgel do Amaral, Sega.da:;
Viana, Benfclo Pontenele, Eaeta Ne
ves J\nronio S1l1·'a· e Barreto Pinto.,

'Mlnas~ Gerais: . .

. ::":er~ Santos.
São Paulo: '

Berta Condê e'Eusébio

Paraná:
Melo Braga.
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Partido Comunista do. BrMil ~

Pernambuco:

Gregório Bezerra e Agostinho Oli
veira.

Bahia:

Carlos Marighela.

Distrito Federal:

Carlos PrestesI Maurício Grabóis e
;Batista Neto. .

Rio de Janeiro:

Claudino Snva e Alcides Sabença..

São :Paulo:, ,
José Cr1splm, Osvaldo Pacheco,.

Jorge Amado e Catres de Brito.

Rio Gra.nde do Sul:

Abillo Fernandes.

Partido Republicano

Maranhão:

Lino Machado.

Pernambuco:
Sousa LP.ão.

sergipe:

Amando Fontes.
. .

Minas Gerais:

Jaci .. Figueiredo, Daniel CanAlha,
Mário Brant, F1lipe Balbte 4Ttur
Bernardes. .

Paraná~

Munhoz da Rocha.

Partido Democrata. CriItâo

Pernambuco:

Arruda Câmata ..
São Paulo:

Manuel Vitor.

Partido RepubZicano PrOf11"e3~~tt:

Rio Grande 'do Norte:

Café Filho.

São Paulo:

Campos Verga!.

o SR. PRESIDENTE - Achando-se
presentes 193 Srs. Constituintes, de
claro a.berta. a sessão.

Passa-se ã. leitura da ata da sessão
al1terior.

Ó SR. LAURO LOPES (2.0 Secre
tário) procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENrrE - Em dis
cussão a ata..

O SR. BATISTA NETO (SôbTe a
ata) - Sr. Presidente, pedi a palavra.
p&.ra. ler alguns telegramaa enViados à
bancada comunista. por inúmeras as
socis.çóes de classe. (Lê)...

'·Os operários das Oficinas da Na
vegação Baiaua. vêm pedir à Mesa da
Assemblé!a Na.ci.onal Constituinte a.
:revogação imediata. da carta fascista
de 1937. principaÍ entra.ve à marcha.
da democracia e do progresso em
nossa. terra - Mu:ooll Pfres de Car
valho. - Eliezer Salgado MS Sa.ntos.
- Cosme Soares Neves. - Manuel
.' .

Cardoso de Araújo. - Armc.ndo Fer-
nandes da Palmo. - Angelo Trin
dade. - Teofónio de Sousa.- José

.de Sousa Santa1Ul. - Felidano Ba-.
tista Ferreira. - Antõnio Sa.ntos. -
Augusto Oa.rmo1Ul.. - Eustátio Te
mfstocles Ribeiro. - João ArgemíTo
Pereira. - Jacinto Bispo Ferreira.·,;
Ari8tóteles Melanio Fen·eira. - Do

mingos Rosa. - Alfredo Socu"es do
Bégo. - Manuel Messtas de Oliveira.
- Vivaldo Santos Palma. - Bcú-·
.mundo GenJá8io Rêgo. - Silvérío 'N.o~

na.to Dia8. - Agostinho Matos.
Juvena.l Ltma. - ManueZ Germam
.Costa. - GilbeTtoCou:tcJ Ribeiro. 
António Paf.l.Ü) da Cunh4. - Mário
Manuel Bonfim. - Manuel Vivaldo do
Sacra.mento. - Mana. José Bonfim.
- Miguel Santos. - Carlos Sa,:n.tos.
- Ctindido ~ves Ferrefra. - Pe-
dro Nolasco dos SantOs. - JoséAI0ns0
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dos ,Santos Olegário José Car
ctoso. ~ Crlsp1.niano Perefra de SOUBa.
- André Araújo dos Santos. - Pedro
Pereira ·Sousa. - Antônio .Bispo De
ra.lão. - Antemio Cardoso de Lima..
- Guilherme José de Sá. - José"

Alves de Sousa. - Alfredo M~Ttins.

- Catarino Teixeira. - Eduvaldo Pe
reira. -'Gen.til da Silva. Sobral. 
Isauro .RomuaZào Dam.ascenc. - A.11.-

, tônto José Pereira. - Euflosina Pe-.
reira. -' Pedro Muniz. - Al/redo de
:Lima e Silva• .- Al/redo ManueZ do
Bonfim. - .Ramíro Ináció Machado,"

I. De Cabo - Pernambuco - Deputa
do Gregorio Bezerra - Palacio Ti
l"adentes - Rio - DF. - Povo inde
pendente Cabo vem' trazer egrégio re
presentante" mais 'alta ~1:1dartedade

legítima repulsa carta :fasc~a 37 
Saudações, Luís José Plech. Fernan
du. Luís -Gonzaga de Oliveira"

"De Itanhaem - São Paulo - Depu
tado Jorge Amado - Câmara de De
putados '- Rio DF. - Expressamos
ao ilustre deputado do povo grande
defensor da verdadeira democracia
nossa XIUlior satisfação vivo entusias
mo em face seu br11ha.nte d1scmm>
pronunciado éâmara dia. 12 pela revo
gação imediatacoDstituiçáo pa.ra!a.s
cista 1937 apoiado vallosa atuação, to
dos· parlamentares democratas pro..
grees1stas neste sentido. Atenciosas
sa.udações. RodoZ/o Soares FilhO, Luis
Guimarães Júnior".

. "De Recife - Pernambuco - sena
dor Luis Carlos Prestes - Assembléia
Constitulllte - RIo DF. - Povo reu
nido Assembléia célula Sitio Novo par-

. tido comunista Brasil apela vossência
ativo trabalho revogaçáo carta !as
cista 37 cordiaIs saudações - Secre~

,tárlo Político. - Antônio Pereira" .

.. De Paudalho .- Pernambuco 
.FraÇão parlamentar - Assembléia
Constituinte - Rio DF. - O Comite
Municipa.l do partido comuni"l~ B:ra
sll,em Paudalho confessa que luta jun~

tàmcnte democratas braSileiros ime
cUata e formal revogação carta rea
cionária de 37. Saudações Comun.1B
tas - O Secl'etârio".

.1 De Cachoeira ItapeDÚrlm - Es
pirito Sant,o - Senador Luís Carlos
Prestes ...... Po.lacl0 Tiradentes - lUa
- Operário.s construção civil' Cac1LO
eira Itapemirim reunidos Assembléia.
geral extraordinária intermédio. seu
sindicato solicitam vossêncla obséquio
transmitir bancada~ deputados' comu
nistas e anti!~c1stas nosso repudio
Carta Fascista ,37 para a qual· pedi
mos diSSOlução' urgente e imediata.
Caminhando pais para _democracia
toma-se inadm;issivel constituição
ileg~l fruto da ditadUl'a e do fascis·
mo e será. rejeitada todos os brasilei
ros cOIlSCientes - Saudaç.ões proletá
rias. Ped:ró COrreta Reis - Presidente ..
Sindicato Construção CiviZ".

"De Londrina - Paraná - senador
Luis carlos Prestes - Palaclo Tira
dentes - Rio. - Tem vossêncla nos
so irrestrito apoio luta: democrática
revogação mostre1;1go fascista Carta
37 que infellcita· o Brasil. Dinarte
Brasil. Assis Newton Câmara, Sebas
tião Cavalcanti, Joao ror6brega, Lauro
Eger. Sansão da Silva, José sernúchl
âr1o, Benedito Antunes, Geraldo Bar
bOsa. Vera Câmara, Izolln&Pereira.
.arruda, Apolônio Santos Roxo, Lms
Peralta Jeny Antunes, Gabriel Mar·
tirut d~ Melo, José Guilherm"e pias,"
Gerson Monteiro, Júlio Melo, Alfeu
Rodrigues, Joaquim Serra, À1varo Tos
seti, Manuel Peralta. Ernesto Gonçal
ves, Milburges Ribeiro, .Prancüw.o
Serra; Antônio Dionísio, Júllo da Cos
ta Neves. GE:raldo Felício,Jorge An
tônio Ped.1'OSO, João Pedro sanches,
Miguel Penha, Teodoro de Sousa, Jo
sé Fractoll Avellno Gomes, José Da-,
na, Evaristo Ferreira, João Fernan
des, Geraldo Carre1ra, Rivadávla Ca;n
pos, Annelindo' Galan, Diogo Garcia,
Luisa Bu!:no, Gabriel Borges. Pedro
Machado, Luis RiglU, Antônio Balan
Sotero Izalindo Manoel Flores, Ro
drigue~ Hildebrando Ms.chado. Mim1
Batista. Aparedda. Batist,g. Gersolina.,
Fernandes Alcides Machado, José Le
onardo - Rodrigues, l''rancisco Batista,'
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~edro, Righi, MUton Menezes, Jonas tiva antlpatriótwa impor most.rcnso
Fa.r:ia, Castro Filho, Luciano de An- 37 nação e reart1<:ulaçáo integrallsmo
drade, A."lgelo G,ajardonl, José Man1a, - José Pereíra elo Amara.l - Secl'e-
Mário Orlas". . tirio. '

flDe Ant6nina -Paraná _ Se- "De Pe:'~ambuco - Recife - Sc-
:nador Luis Carlos Prestes - Pa- nado:" Luis Carlos Prestes - A.5sem-
1á(:10 'l'iradentes - Rio - Distrito bléia. Constituinte - Rio - DistL'Jto
:Federe.l - Povo Antonina, reunidl) Federal - Sindicato 'J'rabaZ1tadorcs
praça pública, vem. a presença vo.;sa lruLústria Metalúrgica. Recife empres
excelência pedir revogação imediata' ta grande lideI' povo ' brasllelro t&l:i
carta fascista 10 novembro 1937, êsse solidariedade extinção cartá fascIsta
mostrengo aí está a ameçar })Ovo 37 - Cordiais saudações .7o~1I;

Brasil em sua ma:.:cha pacifica paTa Vi~na da Silva - Presidente".
demoexacia.. Comissão OTgani~ad.ora "Recife - Pernambuco -. Senadol'
Pró revogação Ca.rta 37, Adão' Nasci- Luis Carlos Prestes -' Assembllha
mento. Lourival Nascimento, Angellm Constituinte - RIo. - Distrito Fe-
Caillet. Luis Sousa, Otávio Rodrigues, deral - Movimento Uni/wador Tra-
Francisco Veiga,' Sebastião Mendes. balhadores Pernambuco empresta

. BenecUto Pedroto, Turibio Looes, grande lider democrático tôda a .50-
Diógenes Barbosa, Maxim' Carône. lidariedilde campanha carta fascIsta
Flávic Ribeiro, Clemenceau Oliveira. 37:"- Cordiais saudações - Joaquim I

Manuel Tainhota". Rei:1:aldo - Presidente". '
",De Catu '!:"'"" Bahia - Senador Lui.5 "Recife - Pernambuco - Senaàor

Carlos Prestes - Paládo Tlraden~.~~ 'Luis Carlos Prestes Assembléia
- Rio - Distrito Federal _ Aca- Constituinte - Rio - Distrito F'e
banios tel,egra.tar Presidente AsseII\- deral - Trabalha.<Wres Transportes
bléia Constituinte protestando contra' Terrestres Pernambuco meu intenné
pretensão . absurda agentes capttal dio apelamsentirnento patrlot1smo
estrangeiro'inconscientemente eleitos ilustre parlamentar sentido banf.acla
nossos patrícios fazer prevalecer C~'l"- Uderada a;Joie intransigentemente
ta Para!ascista 1937. Acompanha- maior rdvindicação povo brasileiro
mos. vivo entustasmo destacada atua- hora prest:nte: Eliminação total' ímc-
çã.o Câmara nossos heróicos compa- diata Carta Fascista 10 novembro·
nhe1ros, pecUmos fazer chegar a êles 37 - Saudações d,emocráticas. - Má-

I nosso decidido e irrestrito apoio. rio Apolincirlo Santos".
Sa.uda~.ões - Oscar Pereira Sobri- "Recife - Pernambuco - Senador
n"!-o - secretário Comité MuniciPal Luis Carlos Prestes Assembléia
de eatu". Constituinte - Rio - Distrito Fe-

der21 - Sindicato Ojicios AZfaiates
De Recife - Pernambuco - :5e- ,C!ostureiras Recife t'em certeza que

na.dor Luis Carlos Prestes - PalácIo. Vossência luta pela extinção Carta
T1ra~entes - ~10 - Dis~rlto Fe-. 37 - Cordiais saudações. ~ An~6r.io
dera.L - Comfte .Democrático Van- Bernardino de Lima - Pelo Sindi-

V'.uzrdeiros Rodovzários Perna.mbu(,'() cato".
~ongratula-se grande J1der proleta.- .. - .
rlado brasileiro campanha liquidação Sao Paulo - sena~or LUIS Car-
Carta Fascista 10 nov~mbro 37 _. los Prest~s - ..'\sse:obléla Constlt?i?-
Sa.udações _ Amadeu José da SiZ~ te - R:10 .- .Comite Democratz~
va _ President ". Progre:.stSta ,..{gua Branca . ~tZa

e _ Pompeur. - solicita- a V. Excla. m-
"De Pirassununga - São Paulo - terveriÇãõ ba.."lcada comunista Assem-

senador Luis Carlos Prestes' - Pa- bléla Constituinte sentido revogação
lâclo Tiradentes - Rio - Distrito sem àemora· carta fascista de 1937,
Federal - Comité Del1wcrático Pro- a. 1'1m de ser cumprida promess:3. feita.
gressista Local associa-se regozijo ao povo vesperas eleições. - Rui
afastamento carrasco Pilinto' Mt.!Uer Peàro da Silva - Secretãr.i.o".
seio verdadeiros democratas Parla~ De São Paulo à Bancada. do P&rt1-
mento, assirn como protesta tenta~ do Comunista do Brasil da Assembléia.

. ,
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Constituinte' Nacional Comíssão Pau..
lista Pro Revogação da. carút para
fascista. 37 constituída em ampla As
:rembléia 'de .Partidos Polítfcos AS80
dações dp, C14Sses e Organizaç6es Po
pulares solicita. apolo da bancada do
PCB grande campanha iniciada.
para legítima. democratização do pais
com a revogação da carta 37, aspira..
ção do povo brasileiro. Sauds.'Mar
tins CoSta.".
..De São Cristóvão - D. F. a Lufu .
Carlos Prestes, líder da Bancada. Co
munista do Brasil - PaUél0 'llra..
delltes - Sindicato , Trabalhadores
lndU8tr1.a:J Energia Elétrica' e Pro
d:ução Gás Rio de Janeiro por seu
Presidente cumprindo deliberação
Assembléia. GemI Extraordinária. no
ve fevereiro corrente solicita. repre..
sentantes povo' nesta. bancada votem
revogação Carta Constitucional de
1937 nesse sentido foram enviados te..
legramas de:ma!s bancadas ,Dom1ngos
Ferreira de Andrade PresIdente"' •

•• De RecUe - Pernambuco a se..
nador Luis Carlos Prestes -Comité
Unificador Tra.balhadores Construção
Ch,nl aplaude grande gesto bancadas
PCB UDN que interpretam desejo
povo brasileiro pedindo revogação
monstruosa Carta. Fascista 1937 Sau
daçóesdemocráticas José Sales Ve
loso".'

..De Avenida - D.1!'. a senador
Luis Carlos Prestes - Na qua.Zfd4de
e:r-comlY.zten.tes Fôrça ExpecUcionária.
Brasileira· apelamos nosso patricio 1,[_
der bancada. comuniste. sentido ser
sustentada. tese inexistência Carta
Fascista' 37 única homenagem q1.1e
Parlamento poderia prestar nossa glo
riosa FOrça Expe~t:lonária. Atencio
samente Oscar Rosseto. Ma."'luel Emi-
liano Pires". . -

..De Põrto Alegre - Rto Grande do
Sul a Lider BancadaPCB - MUT
Ca.rr!sPêrto Alegre protesta. energt
gícamente contra Carta. 37 parafas
cisto. pela democracia viva. no Brasil.
Antônio SU~a Presidente".
- "De PetrópoUs - Estado do Rio a

Luís Ca:los Prestes - COmité Muni
cipa.l de Petr6poUs VG interpret4:nto
sentl:mento 5.'100 elt!Ji:ttJres VG enviam
caloro.'Ws aplausos br11hante atuaçio

deputados comunistas na Assemblé1&
ConstitUinte VG hipotecando-lhes ir-·
restrito apoio na luta. sem tréguas
pela soberania da constituinte e ime
diata proscrição <la carta parafasci
ta de 1937 PT Saudações Carlos No
gueira Branco Secretário PoUtlco··.

"De Pedro 11 - D.F. aos Depu
tados da Bancada do PCB da Assem
bléia Constituinte - Palácio Tira
dentes Rlo0F Sindicato Trabalhado
res IndÚStrias MetaZúrgicas Mecâ.ni
cas e Material ,Elétrico .Rio de Janei
ro VG protesta junto vossência. per
manência de Carta FasClSta 37 VG
apelando grande assembléia. elapora
ção Carta Demo,crática. a.ltura povo
brasileiro. Manuel Alves da Rocha.
l?residente do Sindica.to·... -.

"De Niterói - Estado do Rio ã..
Bancada Comunista - O Com.ité Po
pular De7TWcrátíco da Vila Pavafso
de Sáo Gonçalo apoia atitude comba
te 1ntrá.nsigente' à Carta Fascistà de
37 mais conhecldapor l>Ol8.ca. sauda
ções_~lvaro Gomes dos sa.ntos".

4'De ""Pi-aça·~Mauá - D.P. a sena
dor Luis Carlos Prestes .....; CelU1a eo-
mun1sta 12 de fevereiro 1908 sente
data. hoje transcorrida VG mundial
mente lembrado povos livres anti..fas
cistas VG maior estíInulo luta cada
vez mais necessár1a revogação ime
diata carta para..t'ascísta 10 novem
bro PT reiteramos desejo trabalha
dores PNER elabOração constituição
democrática compatível necessidade
econômica poUtlcs. soclalnossa. Pá
tria PT Manuel. Bonfim"•

"De Avenida - D.F. a Líder Ban
cada PCB - Delagaçóes Síndfc4tos
TraóalTuuIcres e Profiss6es 1Abertz.is
Distrito Federal reunidas trabalhos .
preparatórios realização congresso
slncllcal resolveram apelar V. Excla.
sentido revogação imediata carta 10
de nov~mbro 1987 prejudicial inte!'ês
ses marcha democr~tlca nossa pátria
PT telegrafamos idêntIco' S. Excta.
Presiàente Assembléb Constituinte
Saudações democrâticas Comissão
Organizadora".

São êstes, Sr. Presidente, os tele
gramas que peÇO a. V. Ex. faça constar

_da ata. dos nossos trabalhos de hoje.
(MUito õem.)

J
J
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o SR. ARTUR ~lmNiARDES 
(Sóbr~ a ata) - Sr. Presidente, ontem,
quandc aqui se discutIa a indicação
apresentada pelas O])O:dções, ouvi dI
versos apa.rtes, entre outros do Senhor
Deputado Rui Almeida; referentes
ao meu govêrno, Um dêles não está.
publicado no "'Diário do Poder Legls..
l~tlvo" e consiste na afirmativa, de
S. Excia., <le que o meu govêrno, na
República, havia sido de 4 anos de
estado de sítio. ~ste a;pal'te , que ouvi
distintamente e ao qual respondi con
testando, não está.' publicado na fôlha
dos 110Ssos trabalhos. Em vez dêle,
porém, figura êste outro, em que o

. Sr. Rui de Almeida d12 que fora.m os
anos do meu governo 4. anos de dita
dura.

Tomo em ~oIlsideraçã<> um e outro
dêsse$ a.partes.

Como as gerações novas náo guar
dam, sequer, reminiscência do que foi
o regime republicano, extinto em 1937,
e não têm mesmo dessa d~ta. em
diante, noção alguma do que era go
'vernar cem sitio ou sem sftio, julgo
de meu dever aclarar, de uma vez por
tódas, 'as acusações, que já. repeli da
tribuna do Senado antes de 1927, nat;,
quais se insiste, não sei com que in
tU1to.

O Sr, Souza Leão - E que hoje não
tem mais repercussáo, depois da dita
dura de 15 anos. .

O Sr. RU\ Almeida. - AUás são
VV. EExas. que estão reviv~ndo ê:;se
assunto.

O SR. ARTUR BERNARDES 
Foi V-o Excia quem o reviveu,

O Sr. Souza Leão - Eu ainda não
trouxe para,\tt- censura êsse debate. '

O S7. Rui Almeida - :ele surgiu,
jwstamente. porque o nobre orador
atacou a ditadura, como se o govêrno
de S. Ex.cla, não houvesse sido o mats
atacáveI dos governos.

O SR. ARTHUa BER.."'tARDES - ,E' um
equí\1co de V. Exc!a. Ainda náo tomei
aqui a palavra para atacar a ditadura,
a. respeito dt\ qua.l ainda não fot-am

. abertos os debates.
o Sr. VitorillO Freire - V. Excia.

a atacou num de seus apartes.

o SR.. AnnrR. .BJmNIIRD1!'.8 Acu~o,

entretanto, ao aparte de V. ExeIn..
p::a.ra declarar que, ao assumir o go·
vêrno da RepúbUca em 15 de novem·
bros de 1922, já encontreI o estadO de
sítIo decretado pelo Poder Legislativo,
entãO' funcionando, e sendo Presidente
da República o eminente brasl1eiro.
Sr. Epitacio Pessoa,

O estado de sitio, pela Constltuiçli.o
de 1891, como V. Excia. sabe, podia
ser decretado -, e o era comumente, 
quando havia grave comoção intesti
na. E, inegàvelmente, os nconteclmeu
to~ daquela época, nesta capital, nã.?
representavam outra co1sa senão pro
funda comoção Intestina. '

O Sr, .R.u'i Almeida - Não con
te::;to n-em ~ontestei este direito. V.
E'tcia. o tinha. .

C SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre orador. que está falando sObre
a ata e'que 'O Regimento concede ape
nas cinco minutos para êsse fim.

O SR. AnTURBERNMtDES - Sr. ~a

sidente, .rendo minhas homenagen.~

ao Regimento que vet1B. se fale ?t)T

mais de cinco minutos sôbre a. at.a..
Como êsse tempo já !o~ decorrido,
e o dôbro dêle não me bastaria. pa.:'a
concluir minhas consideraçOOs, 1.1S~-

. rei da pa.la.vra em ocasJão mais opor..
tuna.

O Sr. Sow:a Leão - Pedi ;lo pala
vra para falar sObre a. ata. Ceclo meu
tempo ào ilustre orador_

O SR. PRESIDENTE Já. M'
outro orador in.c;crito para ralar w
bre .~ ata.

O Sr. Benedito Costa. Neto -, So
licitaria ao Sr. Presidente, represan
tando provàvelmente o pensamento
de grande número de Constitwntez\.
que fOsse para. com o nosse eminente
colega., Sr. Artur Bemardes, tão \;0
lerante quanto tem sido para. 'com ou
tros nobres colegas. que constante
mence soUcitam a palavra para falar
sObre a ata e se llmltam a ler tele.:.
g:-a.mas. nosquaJs não se faz. qua.iqucr
referência à. mesma. Aliás. ca.be a
úbsertaçáo porque ainda não temos
Regimento.
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O Sr. ,A.cúrcio Tórres - ~ao 'apola..
do. Temos Regimento que deve orl

.entar os ~erviços" da' Casa.
O Sr. dosta Neto - E que foi :'e

vogado pelo nosso Regimento consue
tudinário,: porque todos os dias é (lOS

tum~ adtmtlr-se discussões fora do
outro Rel51mento.Sôbre a ata, têm
sido d1scutldos todos os a.~suntos, in
clusive dout'rinános.

O Sr. !R.u! de Almeida - E' uma
demonstração de benevolência e 11
be~I1da.de· do Sr. Presidente.

O sEi. PRESIDENTE (jazendo
soar os ttm;panos) - A observaçáo de

,V. Exa. importa em censura. à Mesa.
'À Mesa hão pode ser aparteada. O
RegimentO o proíbe.

O Sr. Costa Neto - Mas, Si". Pre-
sidente...: '

i

O SR; PRiESIDENTE <!azeTlAW
soar 08 tfmpa.nos)· - V. Exa. me ou
vim ou sUspenderei a sessão. O Re.. ,'
gimento t- repito· - proíbe que' os
5rs. Constituintes aparteiem o .t>re
sldente: i A Mesa. tem concedJdo a.
palavra a todos quantos a sol1cttan1
para dis<:Ussão da ata, porque ignora.
o assuntO de que vão tratar. Se o
soubesse, 1 :freqüentemente se '"'leria
forçada"~ negá.-la. A observação do
nobre Constituinte não se justl!1ca
,nesta. opOrtuIÚdade. Permito que fa-
lem tantol Comunistas, como quaisquer
outros Srs~ Constituintes, porque
considero ltodos no mesmo nível. ~(Mui
to bem. PalmtUl 1UZS galerias). Por
isso ll',esmo, ainda 112, pouco, me vi·
'forçado ai fazer observação a uma das
pessoas que mais prezo e que preza.
rei, pois ~ meu amigo d.esdp. os oon
cos acadêmicos. . '
•.A lei te~ de .ser aplicada indist,1n
tamente, la todos. O nobre orador
pode continuar uma vez que um de
seus dignOs·' colegas lhe cedeu o tem-
po de que dispunha.. ,

• I
o Sr. Costa Neto - V., Exa., há

'de me dar o direito, Sr. Presidente,
de retirar o que disse, em,contrario
aos meutidreS de V., Exa.. Estou cer
ro de que me ,·perm!tirá fa.lar depois
do nustré Deputado Artur .Bernar-
des.. '!,. I .

I
: I

1,-'

"

o SR. PREsIDENTE -Não são
melindres; éa autoridade da Mesa;
'ilustre colega, que mecunipre de!en-
der. ..

O Sr. Cos.ta. Neto - V. :Exa., en
tão, permitirá. que 'eu fale depois do
Sr. Artur Bemarde.s.

O SR. P.R.EsIDENTE .- Perfeita
mente.

O Sr. Costa Neto - Agradecido a
"\1. Exa.

O SR. PRESIDENTE - Continua,
com a palávra o Sr. Artur Bernar-
des.· .

O SR. MTtrR. BERNhRDES - Con:l
nuarel, Sr. Presidente,já que o no
bre colega gentilmente me cede o
tempo que lhe' !ôra reserir8.do.

Dizia que, em 15 de novembro ae
1922, já. encontrei em vigor o estado
de sítio ~ Fôra decretado pelo Poder
Legislativo, sendo presidente da l-:e
pública o eminente Sr. Epltácl0 Pes
soa.. A comoção intestina. contlnl1ou
~, enquanto durasse, nos têrmos cons
titucionais,. o. Poder Públlco precisava
estar ,amparado por essa. 'medida "ex--
traordinária. porém. legal.

. Em 23 de d,ezembro .de 1923, .meu
;sovêmo o suspendeu. pelo Decreto
0.0 16.276. Esta suspensão durou por
mai3 de seis meses, até que, sobre
vindo Dova comoção intestina, com a
revolta de5 de julho em São Pa~o,

o Poder Legislativo, e não o Executi-
. vo, de novo teVE de revigorar a ine
meia constitucional do sítio.

Não é justo, portanto. que o meu
govêmo seja tido. sem protesto, como
amante do estado de sitio. Medida
constitucIonal ou legal podia ser de'
cretada. pelo Executivo, mas, no e=a.so,
o :têra pelo Poder Leglslatlvo.
, A revolta explodida. em São Paulo,
e11' .1924. durou todo o resto do qua
triênio e aLnda penetrou pelo período
presidencial do eminente Sr. Was
hington Luis.

O Sr. Rui A.lmeida - Não ne
guei. absolutamente. a y. Exa., como
Presidente da RepúbUca, o direito de
solicitar do Legislativo essa medida·
extrema. Combati, e comba.terei en~
quanto viver, naquele govêrno, ós. a~

, . '
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prepotentes de V. Em. 'Foi o govêrno
de V. Exa.. o cria.dor da Clevelând1a.

,'onde milhares de' brasileiros pel'ece~

ramo E V. Exa. não o ignora.

O SR. AR'I'Ur. Bi:RNARD:ES - Agrade~

ço ainda êsse novo aparte de V. Exa.,
e o tomarei. também, na devida con~

slderação. Apenas lamento não ter
trazido comigo os documentos, que
ainda .hoje tive em mãos, relativos à
ClevelândJa., exploração política, de que
se serviram, na. época, para. indispor
o meu govêrno. V. Exa. sabe que
era isto usual em n0580 pais. Aqui,
quando somos amigos do govêrno, en.. '
cobrimos-lhe todos os defeitos, e,
quando somos lrJmlgos, negamos-lhe
tôdas ,as virtudes e contra êle até In..
ventamos.

O Sr. Rui Almetda '........ Não era
meu desejo, absolutamente revolver o
passado; mas ficaria em situação
muito má se, diante das palavras de
V. Exa., não tivesse oportunidade de
tratar do assunto.

O Sr. Vitorino Frefre - Pehnita V.
Exa. !ar-2. desde hoje retUlcação ã.
ata da sessão de ontem;' Quando fa
lava o nobre tJeputado Sr. Otávio
Mangabeira, dei um aparte declaran
do que dois amigos meus, o coma.n-:
dante Guimarães e o Dr. Lima. Pe-

I retra•. baviam sido presos. Eu pro
curava, então,' V. Exa. I certa noite.

'. por inte~diodo saudoso General
Sa..'"1ta Cruz, para tratar do caso. E
V. Exa.. rru:.ndou pôr em liberdade
os meus a::nigos. No "Diário do Poder
Legislativo", porém, se publicou que
V. Exa.. mandara por-me em liberda
de. Não tu! prêso no govêrno de V.
Exa.; fui grampeado no govêmo do
Dr. Washington Luis por 24 horas.

O Sr. Barreto Pinto - V. Exn:. em
muito, menino a. êsse tempo...

O Sa. ARroR BER.NARDES - A famo
sa questão dq' estado de sitio do go
vêmo Bernardes fiCa reduzida. a uma
!n1c1ativa tOmada pelo Poder Legls~
lativo. ti, meu govêrno o suspendeu
em dezembro de 1923, e "durante mais
de seis meses esteve' ~nso. '

0,

"

,Com' o surto da nova revolta mill...
tar na capital de São Paulo, a 5 de
jli1l10 do ano /Seguinte, viu-se o Con..

'b'TCSSO Nacional na cont1ngência de
restabelecê-lo, novamente, e o fêz
quando se achava em exercício nor...
mal de l:mas funções.

Agora, desculpe o nobre colega, o
meu govêrno foi atacado por ante
cipação. Antes de esperarem pelo prt..
meiro at.o, foi êl~ atacado salvage
mente, e de tal modo que se cllzia
que eu não tomaria posse, ,ou que;
empossado, ,não governaria.. E por ai
afora.

Meu govêrno foi, entretanto, govêr
no legal,' ao qual todos OS cidadãos
dev1am acatamento, Dor imperativo
constitucional. . '

O Sr., Rui' Almeida - :t legal
transformar":se galeria da Casa de
Correção em prisão de Estado,' como
se fõsse Estado-Maior, e lá Jogar ofi
ciais,ínclusive generais, _do Exército

, Brasileiro? -

O SR. ARTUR BEJUiARDES - É' outra
qU~tão a ser examinada à parte. E
não deixarei nenhum aparte· sem res
posta.

Quando tratei do assunto no Parla
mento, antes de 1937, aparteado por
um colega, retruquei que não me es...
quivaria a dIscutir, ~to algum de meu
govêmo. Apenas exigiria, para a dis
cussão, duas coisas: que ela. se fizes
se dentro do respeito ::nútuo...
... O Sr. Rui Almeida - :e, aliás.
o quP. estou fazendo. ~

O Sr. Barreto Pinto - E o nobre
oradcr o merece de tôda. a Assem
bléia.

O SR. ARTUR BERNAP.DES - • •• e den
tro da boa. fé.

Neo tenho senão de renovar ê.~se

propósito.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre orador que seu tempo' se es-
gotou ~ovamente. '

O Sr. Sousa Leão - Sr. Presiden
te, eu também havia pedido a. pala
vra: 8Õbre a. ata, e declaro a V. Ex&.
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que cedo minha vez ao ilustre ora- O Sr. R.ui Almeida - Não estou
d me rebelando contra isso. ConspIrar.ar. ê

'não é tomqr armas contra o gov mo. -
O SR. ARTUR BERNI\RDES - V. EX,1l

está me dando razão.
'O Sr. R.ui Almeida - Nunca dei

xarei de dar razão a V. Ex:" por ter
procedido contra aquêles que _tomaram
armas contra seu govêrno. Rebelo-me
sim, e sempre me rebelarei - já o
declarei c continuo o a declarar 
contra a prática de atos ilegais. E no
gc,vêrno de V. Ex." houv~. atas ilegais.
Era só o que eu que~ia dizer.

O SR, .ARTUR BERNARDES - l::: possível
que algum ato do meu govêrno' tenha
sido ilegal, porque o govêmo não ~e

consubstancia em um homem só. :Mas
havia a reparação pelo Poder Legis
lativo ou pelo Poder°c1udiciário.

O Sr. Amaral Peixoto - Talvez eu
tenha razões mais tortes e até senti-_
mentaIs contra o go('êrno de V. Ex.a:
mafs fortes do que as do Sr. Deputado
Rui Almeida, porçque meu pai 1'01
prêso injuStamente naquela época.
Entretanto, não farei a V. Ex.a a in
justtçao. ode.lhe oattlbUir a responsabUl
dade direta desse fato. Quero apena,s----_·
que essa mesma interpretação que dou
ao. govêmo de V. Ex.a seja dada s.
outroS governos, o que não se tem ve~

r1!icado nesta Casa. (Muito bem).
(Trocam-se outros apartes). I

O SR. ARTUit BERNARDES - Agradeço
a V. Ex.a o juízo que faz a meu res~

peito.

O Sr. Sousa Leão - Há. sómente a.
diferença de que o govêmo <to Senhor
Artur Bernardes era um govêmo lega!,
ao passo que ésse outro não o era.

O Sr. Rui Al1neicla- Govêrno
dt: fato é govênw- de fôrça c, como tal,
govêrno legal.

(Trocam-se vários apartes. O
Sr. Presidente faz soar os tímpa
nos, reclamando atew;ão.>

O SR. ARTUR BERNARDES - Sr. Pre
sidente, a função da polícia é tam
bém preventiva. Ela pode deter cida
dâos inocentes, mas' verificada a ino-

O SR. ARTUR Bi:RNARDES - Pois, ai' cência, esclarecidas as suspeitas que
está! sôbre ~Ies recaíam, manda-os em. 11-

o SR. PRESIDENTE - V. EX,lIo
desiste da palavra a favor do Sr. Artur
Bernardcs?
Bernarctes? (Aquiescência do Sr. Sou.sa
Leâ.o.)

O SR. PRESIDENTE - O nopre
orador pode continuar por mais cinco
minutos.

O SR. AnTUR BERNARDE:5 - Mu~to

agradecido ao nobre colega Sr. Depu
tado Sousa Leão.

O Sr. .Rui Almeida - Se se pode
ceder, tamb\:m eu ceder1a a S. Ex.a o
meu tempo, a fim de ouvj~lo.

O Sr. E-aTreto Pinto - Também
cedo a S. Ex.R o tempo a que tenho
di~cjto para falar sôbre a ata.

O SR. PRESIDENTE - Os nobres
colegas podem ceder o t.empo de que
cllspõcm para falar sObre· a ata, até
-que se esgote a hora do expediente.

O Sr. .Rui Almeida - Então, Se
nhor Presidente, peço a palavra sObre
a ata, e desde' já cedo-a ao Sr. Artur
Bemardes.

O SR. ARTUR BERNARDES - Muito
penhorado a V. Ex.3 • Corno o tempo
urge, permito-me prosseguir.

Todo cidadão devia a.catamento ao
govêrno, que era legal. E V. Ex.a,
Sr. Rui de Almeida, que. além de ci
dadão o brasileiro, também era militar,
estava. até, no dever, não só de aca
tá-lo, mas de defendê-lo.

O Sr. Sousa. Léão ::. Muita bem.
O Sr. Rui Almeida -: Ao tempo

do govêmo de V.' Ex.a, eu já estava
, preso nas baias do 1.° Regimento de

Cavalaria; portanto, não podIa aca.tar
·0 govêmo de V. Ex.a. Eu era um
prisioneiro.

O SR.. ARTUR BERNARDES - É que
V. Ex.a conspirol.. sempret pois disse
que foi mandadc para a Trindade.

O Sr. Rui AlmeiCÜ1J ~- EstaVR.
sendo p:-ocessado. Não -consp1~1.

Tomei armas contra o govêmo de
V. Ex.:l.



berdade. Terá sido êsse CJ casa a que
'al~de o nobre Depútado pelo Estado
do Rio de Janeiro, em reter~ncia ao
seu ilustre pai.

O Sr. Ru.i A lmeio.a - Mas essa
inocência, às v&zes, e~ verificada um
ou dois anos depois.

O SR.A.nTUn BERNAnDEs - V. Ex.
não pode dizer iss", porque .alguns
detidos eram soltos pouco depois.
Enquanto os obstinados não deviam
sê-lo, velo perigo qUJe constituiam.
Entretanto, Srs. ConsUtu!l1tes, o que
é certo, o que não padece dúvida, é
que no go....êrno Bernardes havia o
Pode:, LegiSlativo e o Poder Judiciário
em pleno funcionamento, e quais
quer violações de direito eram susce
tíveis de reparação, quer, apelando-se
para a tribuna desta Câmara, ou para
a do Senado que sempre estiveram
abertas às reclamações contra os abu
sos da autoridade, quer para o Poder
Judiciário, interpondo-se o recurso d('l
habeas-corpus e de outras medidas le
gais.

O Sr. Rui Almeida. - Muitas vê~

zes recorri ao Sr. Batista Luzardo,
entAo Deputado, e um üos nossoS""
grandes defensorcl da 'tribuna desta
Casa. Entretanto. o govêrno de V.
Ex. nunca, deu ouvidos ,à, sua palavra,

O Sr.. AnTUIt BERNARDES - Nunca
me procurou para ,isso, ao que
me lembre.

O Sr. Lino Machado - Sempre havia
uma trIbuna livre paTa que o povo se
manifestasse através dos seus manda
tários.

o SR. AR1'UR BERNARDES - Eu não
,tinha de ouvir senão os meus auxilia
res, depositários imediatos de minha
confiança. Se eu saltasse PO:l.' cima. de
um dêles. pax:a ouvir terceiras pessoas.
estaria dando a êsses homens a de
missão,

O Sr. Amaral Peixoto - Se existis
se, naquele momento, uma oposição
organizadá, cama hoje. poderíamos
apelar para ela; mas, infelizmente, no,
Brasil só se rea.liza1;'am eleições livres
,depois de 1930. Até então, não ha.via
oposição nesta Casa,' porque 'as ban-

cada.c; el'am majoritárias; havia depu..
tados esparsos que, eleitos muitas vê..
zes pelas bancadas majoritárias, se
passavam depois para a' oposlção.
Tratava-se, portanto, de vozes isola ..
d~s dentro desta Casf\.

O SR. AItTUR :BERN.\RPJi;S - E outra
questão, e se deve ao C6dí~o Eleitoral
de }932 ou 1933. que agora não se quis
aplicar.

Sr. J oão Mendes - O govêrno de
V. Ex. foi, sem dúvida, um govêrno
torte, mas de lealdade e honradez.

O Sa, ARTUR BERNhr.DES ~ Muito
obrigado a V. Ex.

Sr. Presidente, 'estávamos, eviden
temente, numa situação em que os ini
migos do Govêrno queriam depor..me.
Pergunto ao nobre Deputado, sr. RUi
Almeida, que !3,ria se' estiVesse no
meu lugar? Defenderia OU não a in:
f'estidura que a Nação lhe teria con
nado por 'quatl'o'anos?

O Sr. .Rui Almeida. - Apesar do sor
riso do nobre colega Sr. Sousa. Leão l

naturalmente convencido de que julga,
não responderia a V. Ex.•..

O Sr. Sousu Leão - Ao contrário

O Sr. Rui Almeida - ,.. tenho a
. declarar o que já disse, já repeti, e

vou insistir: acho que V. E..". devia
tomar tôdas as providências que t.o
mau. COmbato V. Ex., não nessas
providêncbs 8Jbsolutamente, e sim na
prepotência do Govêrno de V. Ex.

O Sn. ARTUR BERNARDES - São pala
vras. Desejaria. que V. Ex. citasse
fatos a respeito desse. prepoténcia,

O Sr. Rui Almeida - Estive na Ilha '
da Trindade, durante três meses, em
companhia do Sr. Eduardo Gomes,
chefe do partido de V. Ex. .Lá. fica..
mos sessenta dias muitas vêzes sem
comer. Se isso é bondade, se é legal,
não se! o que possa, ser legalidade.

O SR. ARTUR BERNARDES - Sem co~

mer, posso afirmar. ·~ue não. E qual
a. razão por. que foi V. Ex. para. lá?

Porque V. Ex. persistia em depor o
Go\·êmo.
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o Sr. Abelardo Mota - O nobre
deputado c<lmbate os atos ilegais I do
govêrno 'do Sr. Artur Bernardes,

O Sr• .Rui Almeida - Combati e
combaterei os atos ilegais de V. Ex.
E nesta Casa não cogitarei de ques.
tões pessoais.

O SR. ARTUR BERNARÓES - V. Ex.
não pode dizer que isso seja um ato de
prepotência. Eu ctesconhecia que V.
Ex. tivesse sido prêso. As prisões são
da. alçada da Policia.

O Sr. Ru.i AZ'Tl'tetda - V. Ex.. tinhr.
a relação de todos nós no Ca~teo.

O Sr. Ltno Macluu:lo ..;... O no!,))';;
deputado já declarou que conspirou
contra o Govêmo do Sr. Bernardes.

O SR, ARTUR BERNARDES - Se 'VO~HB.

Excelência não tivesse sido COnspil~.

cior, não seria detido.

O Sr. Rui Almeida - Parece que
V. Ex. aprendeu a conspIrar conosc.:J',
tanto que também consp~rou em 1930.

O Sr. Sousa Leão. - Contra um
govêmo de :fato. ,

O SR. ARTUR BERNARDES - Conspi
rei, e eu não me queixei do senho:'"
Getúlio Vargas.

Sr. Presidente, houve o sítio: :ro!
o quatrlêrJo do sitio, mas com o Con-

.gresso funcionando, e as tribunas drt
Câmara' e d:> senado, como das Cci
maras estaduais e mWliclpais, abp,!'
tas a constantes ataques ao GovêrllO,
com o Poder Judiciário concedendo
habeas-corpUs a quantos inimigos do
GOv5rno qUisessem ira êle fazer re
clamações e apre:entando reclamação
contra direitos violados.

O Sr. Eurico Sousa Leão - Jamais
o Supremo Tribunal toi desrespeitado.

O Sr. Rui Almeida - V. Ex. perdo~

mas não é verdade. Até meus venCl
mentos foram tirados e eu, na Ilha,
para me alimentar, tive de pagar. O

. desejo de V. Ex. era que todos nós.
desaparecêssemos .

" O SR. ARTUR BERNARDES - E' o que
'i. Ex. pensa. Fui sempre huma'lO
e procurei pautar meus atos por nor
mas legais: V. Ex. acha. que 1sSQ é
p~epotênc1a .

O Sr. Rui Almeida. Acho, por..
que fui 'uma das vitimas da prepo-·
tência do go'Vêrno de V. E:x.a.

O I Sr. G1LTgel A1TIA.'traZ - TOda. 3
Câmará ouve com atenção a, pa.lavra
de V. Ex., que é uma grande figura
nesta Casa (Muito bem). Apenas o
que se quer dizer, o que se deseja pa
tentear é não ser possível culpar um
Govêrno por atos de seus preposto,g..
No govêrno de V. Ex. houve ert'o.e,
como erros houve em outros gover
nos, .porém não é possível atrlbllir,·
pessoalmente, ao chefe do Esta.10
tCldbs os erroscometldos por seus pre
postos.

O SP... ARTt1R. BERNARDES- .Agrad~~i

do a V. Ex. e reconheço serem Os
erros próprios dos homens e dos g~

vemos.

Ó Sr. Ban-eto Pinto - Não con....
cordo com o" nobre co1ega1 Sr. Gurg~l
do Amaral, porque o Chefe do Govêr
no deve ter o cuidado de bem es~:1

lher os seUS auxiUares.

O SR • .AR'l'UR BERNARDES. - Qua.:ato
ao estado de sitIo, é bom que O~

mo"çossaibam. o que fol essa medtd"\
no govêmo 13emarc:ies. Quanto ao- ter
sido meu govêrno uma ditadura, con
testo, porque ditadura é ao concentra
ção do govêmo nas mãos de um só
e, na vigência do meu govêrno. os
poderes estavam cUvld.1dos e d1str1bui
dos entre o Legislativo, o Executtv:l
e o JudIciário. Agora, não sei CO~O

.o :lobre Deputado Sr. Rui C:e Ahnei.
da· se insurge contra uma ditadura
que não existiu no meu govêrno, por
isso que os poderes se achavam as...
sim divididos, e, no entanto, Sua
Excelência tem apoiado a ditllà.ura
do Sr. Getúlio Vargas! (Mutto bem;
muito bem. Palmas 110 recf.nto e 1UU

galerias. O orador é cumPJimenÜltÜJ) .

.O SR. COSTA, NETO (Sôbre a
ata.) - Sr. Presldentte, Srs. Consti
tuintes, depols da severa advertêDda.
,que V. E4.- fêz, não pràpr..amente
contra aquêles que estavam apartean
do o orador, mas contra a minha pro-'
prla. pessoa. torna-se necessãr10 que
eu venha,. não apenas falar s6bre ."
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ata como. 'ainda, dar uma explicação
pessoal.
, Quando, hã poucos momentos, plel...
teava interpretação mais rigorosa em
relB.ção ao Regimento em vigor nesta
Casa, defendia, concom1tantement,t':, a
idéia de uma igualdade entre as mi
norias e a ,naiaria. porque, na reall...
dade, permitindo V. Ex.Po, Sr. Pre..
aidente, não por llcença regimental,
mas por tolerância, devido ao seu
grande coração, que se leiam, quando
se trata de cor:1gir ou cUscutir a ata,
telegramas de' censura às autoridades
constituídas, estas não se podem de
fender. Tal defesa não é permIt1cla
4,uando em discussão a áta.

Eis a razão pela qual eu pleiteava,
perante V. Ex.Po, melhor aplicação do
nOSSo Regimento.

Não queria isso, Sr. Presidente, que
\t. Ex.", que ascendeu a essa cuImi
nâné1a com o voto quase unânime da
Casa, não seJa digno dessa investi
dura. e não possa. passar à HIstória.
como grande Presidente da. Assembléia.
Nacional "ConstituInte de 1946.

Agora também devo cUzer· a V. Ex.a
quo tenho matéria a tratar sObre a.
ata, matéria pemnente à d1scusstio
travada neste recinto e que a ata não,
Pôde consignar.

Ontem, ao serem lidos telegramas
em que autoridades de diversos Esta-

,d«'s do Brasil eram acusadas d~ per
seguirem nossos adversários, tive opor
tUnidade Cl.e citar fato ocorrido em
um cunicíp10 de São Paulo. Vou re
produzir ês.se fato, CClm algumas, re
tificaÇÕes, inas V. Ex." e a Casa irão
vêr, certamente, que as côres ainda
são mais acentuadas.

Há cêrca de mês e meio, os nossos
.-·a.dversários em Palestina, no Estado de

São Paulo, promoviam man1festac;ões
para que o Prefeito 'fôsse demitido.
uni dêsses adversários, mais exaltados,
não tendo conseguido por meio dessas
manifestações convencer o Pre!elto a
pedir demiSiSão. em dado momento
contra êle in.vestiu, .:le faca em punho ...
Esfaqueou-o, 'assim, bã.rbaramente, e
a Prefeito, durante 15 cllas, esteve ~.a

tre a vida e a morte, Iluma. casa tie
saúde.

o Sr. Monteiro de Castro - Per..
m,1ta V. Ex.a um aparte: m1nor1a não
pode tomar qualquer providênCia. V.
Ex.a deve dirigir-sc ao Govêrno. Allá8,
15S0 é causa comum. .

O Sr. Lino Machado' - Ninguém
esta. pedhldo prov~dências.

O SR. COSTA NETO - Estou citando
êsse fato exat",mente para demonstrar
que são inevitáveis. "As autoridades,
apesar de todos os re('ursos de que
dispõem, não po,lem b.dlvlnhar, pre
ver nem tomar providências contra
tais agressões.

O Sr. Prado KelZy - "Queira V. Ex."
também esclarecer à Casa quais as
providências tomadas pelo Govêrno de
São Paulo, para reprimir ó delito.

O Sr. lJfonteiro de Castro - 'Com
petia ao Govêrno tomá-las. Não temus
o poder de pollcia"

O Sr. Costa Neto- As providências
comuns.

O Sr• Prado Kelly - Foram to
madas?

O Sn. COST.... NE':ro - Naturalmente,
foram tomadas.

O Sr. Prado KeUy - O que foi tra"
Z1C1o ao conhecimento da Assemblela.
era um. crime, um dellto comum.

O Sr. Monteiro de Castro - Então,
pC' que a reclamação?

O SR. COSTA NETO - Respondo, po
rém ll. V. :Ex. : os telegramas, as
acusações feitas não eram devidas à

,falta de providências tomadas pelas
autoridades, mas versav.~~ exclusi
vamente sôbre os fatos em si. Não
acredito que, qualquer interventor,
qualquer autorldaC1e do BraSll, rece..
bend{) a. noticia de um fato crimino
so, deixe de tomar as providências
adequadas. (Palmas>. .
. Devo acrescentar, Sr. Presidente,

o seguinte: quando de! aquêle apar
te, não tinha. absolutamente. o in· '
tu1to de provocar a celeuma que então
se verificou. Os nossos nobresad..
versários não deixaram que eu coo
cluisse o que tinha em mente dizer;
.a isto o farei agor2.. '
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Não atribuímos aos nossos cUgnos
adversár1os, aos 'che!€s do parUdo
udenista, a ocorrência de Palestina.
Pele" contrárLo; nÓs a levamos à conta
da explosão de paixões políticas (mui
to bem), que são inelutáveis e que <

sempre existtram no Bras1l. (Mutto
bem) •

O Sr. Abelardo Ma.ta - Em todo
o mundo.

O SR. COSTA NETO - Precisamo's,
meus Sénhores, convencer-nos de que
todos nós, os que pertencemos ao
Partido Social Democrático e à União
Democrátl-:a Nadonal, isto é, os que
estamos aqui nos degladiando, somos
1l0mens da mesma educação, recebe
mos, das nossas famH1as e nos nossos
berços, o sentido de um 56 afeto ln
variá.vel ,e durado1ro.

O Sr. Adroaldo Costa - Somos ir
mãos. (Muito bem).

O Sa. COSTA NETO - De fonna que
a.quilo que se dá hoje, em relação ao
Govêrno, pode ocorrer, amanhã, com
relação aos nossos atuais oposltores.

Assim, nã.o eXiste qualquer dispari
dade entre a situação de hoje, pelo
1'a~o de estarmos no Govêrno, e a si
tuação de' ontem, quando estávamos,
contraêle.

O Sr. Prado KelZy - :Perdão. Há
UDU1 grande diferença. A União De
mocrática' Nacional não tinha um In
terventor da sua confiança. no Go
yê'roo de São PaUlo.

O SR. COSTA NETO - Não compre
endo o alcance do aparte de V. Ex".

O Sr.' Prado Eellll - E' multo sim
ples, como expllco a V. Ex.-. C:>ntra o
que se insuretu o Deputado Sr. 'Otá
vio Mangabeira, bem como outros no
bres colegas, foI a ausência de ga
!I"antias por parte do poder público.
V. Ex.- nunca podel1a invocar essa
circunstância, de vez que o Inter
ventor paulista é membro do Parti
do ,de V. Ex,a..

O SR. COSTA NE'l'O - Os, Interven
tores que adm1n.iStraram o Brasil, até
o dia 3,1 de janeiro do corrente ano.

. eram pessoas da confiança do Sr. Pre
,sidenteJosé Linhares, que t1Iiha como
Chefe de Gabinete, num.regime ~ar-

lamentar "sul generts",. ,o "Profe3SO!'
Sampaio DÓr1a. :€sse digno homem pú
blico dirigindo o Ministério da Jus
tiça, dificultou. sobremaneira. a atua..
çáo do Partido Social Democrático.
(Apoiados e não apoiados).

O Sr. Vttorino Freire - Era abso-
. lutamente faccioso.

O SR. COSTA NETO - Já sabia que
essa alegação ia provocar nova celeu
ma. Mas se houver necessidade - e
não quero trazer o asslmto para esta
tribuna, quando todos 'estão ansiosos
para chegarmos à. promulgaçáo .aa,
·nossa carta constitucional - se huu
ver necessidade de documentar êSSC8
fatos, nós o faremos tão abundantiC-,
mente que VV.EExas., dignos adversá
rios, se afogarão nas-'pr6prias acusa...
ções que levantaram neste recinto.
<Muito bem).

O Sr. Prado Kelly - Aceitamos o
debate. E VV. EExas. verão Que ta1b
a.cusações recairão sObre a pessoa. do
atual Interventor em São Paul".

--O_.SR:..COSTA NETO - Subi à tribu
na., para prestar uma·homenagem ,Il.."~_

V. Exa., S!'. Presidente, e para 1e
monstrar aos nossos e:rlllnentes cole
gas da. oposição que o' nosso objetivo
aqui é o de construIr.

'O Sr. Prado KeUy - Queremos paz
e 'tranqü1l1c:lade para. poder construir.

O SR. COSTA NErO - Queremos COIl5

tru1r e a obsessão de uma data: -"
10 de novembro, de 1937, o esta. un
pedindo. Não é em um d1ploma em
vIas de extinção e 'sim naquele que
vemos construir que se encontra'o
futuro do Brasll. <Muito bem; palmas.
O orador é cumprtmentado> •

O SR. VITORINO FREIRE (sObre
a ata) - Sr. Presidente, ontem, q1.:8.n
do falava o nobre constituinte Sr.
Otávio Mangabeira e se referia às
más condições do local da pr1sâo do
Senador LUís ,Carlos Prestes, dei um
aparte, afirmando que o Corol1el Nel..
son de Melo, logo que assumiu a Che
tia. da. Polícia, as havia' melhorado.
Ná mesma ocasião, referi-me ao Sr.
Ministro João Alberto, não tendo, Sleio
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ouvido pela taquigrafia o meu segun
do aparte.

Hoje, 8r. Presidente, o Sr. Luís Car
los Prestes me advertiu de que aa
condições continuaram as mesma..,
com c Sr. Coronel Neu;on de MetO.
melhorando, entretanto. quando em
possado na Chefia da Policia o Sr.
João albertO o

Desejo, assim. Sr. Presidente, fique
consignada na ata a ret1f1cação de- _
aejada pelo nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE - será re1tA
a retificação.

O SR. OSVALDO PACHECO - $r
Presidente, solicito a V. Exa. a inser
ção em ata dos nossos traba!hos dos
telegramas segwntes. recebidos pela
bancada comunista c que dizem res
p~to aos interêsses do proletariado e·
do povo:

Bancada ComunIsta.. Palácio Ti
radentes - Rio - Distrito Federal 
Ferroviários Mogtana percebendo sa
lários ,inferiores pedem camaraàas
protestar contra projeto aumento 4~OO

tribuição para 7 % para Caixa Aposen
tadoria. e Pensões, enquanto aposen
ta.dorias continuam fuspensas e c~

brada Cr$ 50.00 Ho~pitallzação Comltã
Ferroviártos·Mog1ana - América B(an
ca G. Lion.

Luis Carlos Prestes. Palácio n
radentes - Bras. - São Paulo - Nós
trabalhadores têxtil de São Paulo
manifestamos a V'o S. que 1ntel'1Jenha
soo_Ministro do Trabalho e Assembléia·
Constituinte sentido solução grev::s
pró aUl:lento de salário. Pelas comt3·
sões sindIcais Trabalhadores de Fia
ção e Tecelagem.

Senador LUÍS· Carlos .Prestes - As
sembléia Constltu1nte- Palácio TI
radentes - São Paulo -' Detenl;OS
Casa Detenção São Paulo apelam no
br(: representante povo sentido tnter
ferir seu lndiscutfvel prest1g10 pc:ssoo:ll

. para que memorial enviado President1!
Melo Viana seja discutido plenlt:".lo
esperamos campanha indulto ,eJa
olhada com simpatia representan~cs

do povo de quem classes, numllaes
tudo esperam respeitosas sauaa,ções.
.Rui de. Oliveira.

Bancada Deputados Federal Partido
Comunista Brasil - Palácio Tiraden
tes - JardIm Botánico - DIstrito F?
deral - Moradore& parque proletá.rio
número um ruo. Ma.rquês São Vlcetlte,
147. Gá.vea. onde moram cêr<la de :)~js

'mil pessoas, vêm presença Deputados
prestigioso Partido democràtlcatriente
eleitos pelo povo protestar veemente
mente atitudes arbitrárias tomadas
ex-administrador Jaime Maia Amlda,
culminando fechamento clube morado
res espancamento violento prisão de
uni op~rárl0 ali residente não perml-

,tindo moradores tratar melhoramento
péssimas condições em'que vivem. Mo-

. radares convidam ilustres Deputados
visitar parque conhecer estado misér1a
relnante - Rua Marquês São V1Ce1lL~,

Btl. Grupo 15. ca::a 62. Gávea.
Constituintes Bancada Comun15~

- Palá.cio Tiradentes - Ministério da
Fazenda - Rio -....oistrJto Federal 
Movimento Un1f1cador Servldorel) PU
bllcos. em nome tô:la class~. dirig'p-se
Uustre bancada comun~sta soU<litando
Interêsse nobres legítimos represen
tantes povo brasileiro. sentido conse
guir sindicalização servidores Esta11O.

Ulals sentida reivindicação classe .
At:nciosas saudações, Kleber Morai3,
Pelo Presidente. enderêço edifIciO, Jor
nal Comercio. sala 423.
Bancad~ Comunlsta-Câmal'a De?'l

ttiodos - Campinas - São Paulo - .\
oancada comunista trabalhadores M,,~

giana apelam que seja modiflcadà
let aposentadorias atendenao assun.
ansel0 justo daqueles que dedIcam
tOda sua vida engrandecimentoPâtr13.
- América Bianca G. L1on.

Senador [luis Carlos Prestes - Câ
mara dos Deputaaos - Praça· Mauá.
- Rio - Distrito Federal - Oit~1.1

tos chefes numerosas fammas l;raoa
lhadores turma emergêncIa cáIs POrto

, Rio a.pelam V. Excia sentido levano:d.!"
SUi2. \'oz patrIótica em def;sa nossos
tllhos e espOsas pagamos Inst1r:u ..0
Marítimos estamos sujl;\ltos lei ~artl1

parafascfsta 937 e não somosconsl-
. derados' émpr~gados pois não temôs

direito férias assistência social salá.rio
ramma estabilidade garantias emprê
go e nem m:smo direito trabalho .;.u~,:"

rio saimos nossos lares extenuados .:ia-
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criflclos conduções forçadas gastamos
dinheiro passagem despesas zx:1atmais
ç!ll al1mentação sem resultad.o algum

, por várlosdlas às vêzes consecutivos
pois :ficam diàrlamente no mínimo 200
a 300 s2m ganhar e sem trabalhar
sem que a administração Pôrto tome
qualquer deliberação a respe1to l1O~"Ia

situação é de angústia e fome porq.le
para fazermos algum salá.rio: qu1nza
na] necessltamostorçar saúde; e físlr:o
em horas 'noturnas ao relento estupi
damente .confiamos V. Excia. e de
mais constltumtes verdade1ram:ente a~

mocráticos que queiram defender-nos
des"sa calamidade em p12no: coração
da Capital da República do nosso caro
Brasil. NI) momento da redação jeJ
te estão 370 trabalhadores nas con
dtções acima descr1tas. Saudações pela·
classe, José de S. Aires, Catulino ·Jose
Barbosa, José Campos Santos; Alclnes
Te1xdra Mendes, Jaime Cândido C3an
tos, Francisco Paulo Melo, :JoceUno
José da Silva. Acácia Pereira.~ Manrlel
G, Dias ArUndo Arreira Araújo Car
los e Carvalho.

Senador Luis Carlos Prestes - Pa
lAélo Tiradentes - Praça Mauâ. 
Rio - Operarias Dha do V1anaJro
testam Junto bancada comunista com
panheiro '10550 AntOnio Pereira' da.
Cruz aposentado tub~rculoso é na 011
8értá com mulher e filha menor não
percebe beneficIo que lhes e de 11
reito da Caixa de Pensões dos Mart
timos g,guarda providência . .:.... O. P.
SI11W. Filho.

Senador Luis Car!os Prestes - Pa
lá.c)O Tiradentes - Belo Horizonte .
Minas Gera1s - Funcionârios Banco
Minas GeraIs Belo Horizonte vêm ~en

do coagiaos, destitu1dos de com.1ssões
e· humllha4o:; em v1rtudt:: participação
movlmanto grevista classe. Atendendo
essa atitude contra acOrdo Jf1nnaOQ
vimos por intermédio Vossência r,raz~r

110550 protesto, certo que repercutlrá
da tribuna Assemb!éia Constitu1n,e.
demonstrando cará.ter reacionário 10S-'
sos empregadores. Outros Bancos vêm.
!azmdo pre~são seus funcionários 1800
do motivo intranqüilldade nossa no
bre classe. Saudações funcionários
Banco Minas".

W,i S o que tinha' a. d1.zer. GVufto
bem).

O SR. PRESIDENTE - Nâo ha
vendo ma13 quem que1ra usar dOa.
palavra, dou a a.ta por aprovada..

Nas publ1caçôcs das atas dos diaB
7 e 14 do corrente, por eD.gl8.no, dei
xou de constar o nome do Sr. Oonst1
tuinte J,al'bas Maranhão.

O SR. GEORGmO AVELlNO (1.0
Secretário) - Despacha o segu1n.te
exped1ente.

Sena.dor Melo Viana - Presidente
Assembléia Constituinte "';':"Palác1()
Tiradentes -&10 DP. - O.' 187 Ba,.,.'
!lta 394.101 34, 9 19h. - Movi
mento unificador trabalhadores ba
ianos dirige Vossência apêlo sentido.
resolver patriotioamente greve bancá
rios vg. atendendo suas justas reivin
dicações pt, Respeitosas b.audaç6es 
,Jo(io Cardoso de Sousa - Presld-ente.-

CNT Exmo. Sr. Presidente As
sembléia Constituinte· - Rio DF -
K 3 DE de São Paulo - E-80584 -
69 ,...-- 11 - MOl'ladores ba.irro Pinhei
~-·-CODcl~am. apoiam Representan-
tes Povo garantirem soberania Cons
tituinte med.l'C1as verdadeiramente de':' _.-.
mocrá.tloas populares cami'Ilho segu-
ro união nal::ional- d-emocrracia pre
gresso n'OSSo Brasil - Sauds democrá
ticas - Rafael Monte8lperto Lu1s La
cati:\lla. Anísio Calnal Amel1no Pinto
Enio Sandoval Amér1eo RUgg1ero Vll
van1ta D:>uraão Adolto BemanU!11
Ma1r Ramos Dórla Gare1-a Mauro
QS.ttar ArturMiller Naim Kanúl Wll
30Il F~a Sebastião Sll'Vla Fr1da.
DatyS.géld.

Ct. ,Monteaperto & Laoant1va & ~
nal & - Datysgeld.

- A Com1ssão de OoIUitltuição.

Pedimos vênia para. nos dirigirmos a
Vossêncla e demais representantes do
.povo, soltcltando sejam intérpre
tes defensores justa reiviIidicação nu
merosa classe bancária. em luta por.
melhores' condições de vida. - Ats.

'sds. - Bancários de Taquarit1nga Es
tado de .São Paulo - Inteirada.
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Comissão organizadora 'l'ercelro Con..
.gre~5o Sindical Trabalhadores Ba..
ianos volta dirlgir..se Assembléia Na..
c10nal Constituinte para denunciar a1'..
bitrariedade Banco Hipotecário La.r
Brasileiro suspendendo funcionários
estabilizados e demitindo não estabi..
llzadoG. :Realça dita Comissão com..
promissos internacionais Inteirada.

'rodas' a.s organizaçõez de trabalha..
dores de Livramento Rio Grande do
Sul em número de seis .pedem provi..
àênc1as urgentes sentido ser resolvI..
da favoràve1mente aos trabalhadores
dos Bancos a greve justa. que ini
ciar~m por melhores condições de. vida.
e salário. - Vivaldino César, Sindlca..
to Panificação Gabriel. - Serapio da
Silva, Condutores veiculos -. Ordalio
Silveira Pereira, Construção civil. -

.Amaro GUsmllo, Indústria· frio - Flá..
via lzagoire, Comércio boteleiro.
Inteirada.

Aut·orttarismo legado regime dita
torial considerou área. constituída edi
ficações resid'enclais desta. Capital,
ut1l1dade pública, para demolição e
posterior construção Escola Técnica
Curitiba; terreno· ponto central, Ca~
pital, junto estação ferroviária, ina..
deq1.lado fins pretendidos. "quando exis
tem terrenos' apropriados fim educa
cIonal, junto perlmetro urbanoCapI
tal Para.ná, áreas livres de constru~

ções residenciais; trata-se entretan
to satisfazer vontade pessoal Diretor
Escola." Apelamos Vossêncla interfIra
assunto, fonna salvaguardar interêsse
na,ção harmon1za.do interêsse parti
cular. - Sds. respeitosas - Maria
PioU, Bacharel em Direito e proprIe..
tária resIdente rua Mal. Floriano 988,
Henrique PioU, Bezharlah Simão, !ta..
lia Rigoletto, Urbano Tortato, Saãy
Nogueira Santos. - Inteirada.

Com.1téFuncionaIismo Mtmicipal pró
rê1v:1ndlcações de classe cong17atula..se
com Vossa ;gxcia. e Senhores Deputa
dos todos os partldcs instalação As
sembléia Constituinte expressando nos
sa cont1ança representantes povo ela-

borarem lelbáS1ca Nação Brnslletra
devolverão direitos nos foram rt:tira..
dos pela Carta 1937 reconhecendo ao
mesmo tempo direito sindicalizaçâo
para o funclonalismo público pt o.tts
sds . Alvaro Caetano; Guilherme
Air.es Antunes; Juvenal Jacinto Per!
de Oliveira; JMlnto Fernandes de
Souza; PUrl'.fica.c1on Ranírcs; Ja.yme
Magalhães; Rubcl').s Santana; Adâ.o
Perelra da Silva; Franclsco Mamque
Filho; JIQ.sé d.e Olivelra Matlas; Mar..'
sílio Júlio de Castilhos Moisés; Antu
nes da Cunha; Adal1rI0 Fortes ela 511..
va, Franc1sco Oosta Marques: An.1bal
Faria Correia; Alvaro easanova; Í''I'an..
cisco Behlnca. - A Comissão ela
ConstituIção.

Sociedade Giacomo Matteotti Orga·
nização Antifasclstas Italianos resI..
dente Brasil assocIa...se nesta data jus'
ta homenagem Assembléia NacIOUal
Const1tulnte presta heróicos Expedl
clonários Brasileiros que com seu san
gue ajU<1arampovo ltal1ano Ubertar
se jugO nazIsmo contribuindo êste .neI0
.solidificar laços a:nh':ade paz povos
assegurando marcha democracia Oh.
ções irmãs vice..presidente José Ana";
eLeno. - Inteirada.

Conselho EXecutiVo EstaC:ual, mO'V1 ..
mento unificador dos ferroviários por
seu presidente abaixo fInnado. apela
Vossa Excia. sentido Assembl~ia to..
me conhecImento seguinte telegranttt.
enviado S. Excia. Sr. Pres1deme' ~a
República blpt os ferrovIários Rio
Grande do Sul apresentando cumpn~

mentos investIdura V. ExcIa. su?r~.. ·
ma' administração pais sollcitam lhe
=:olUClonar Junto govêmo estado Pt:
dlc.o aumento venc1mentos base eOII
cedido func1onár~os c1vis e m1l1tarc5
União conforme consta r"lemOrta.J jâ
entregue Sr Interventor Federal da
ta 26 de Janeiro último e isto, inde
pendente novo quadro pessoal. atn<1a
em estudo. adminIstraçâo Viação (i'ér...
rea pt. Dada precária insustentável si
tuação econômica classe ferroviária com
vencImentos mensallnente distancia
dos demais t'u'llciQnarios públicos em
geral inclusive autárquicos apelam es
clàl'ecldo espIrtto V. ExCla. defensor
d1relto e just~ça a fim seja atendida
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Justa relvlnd1ca.ç~o até quinze corren
te mês respeltosas saUdaçOes {A.}
Leonardo Casel1 PreSIdente Mesa Dl~

retora grande, convenção representan-
, tes ,todos NÚCleo.s ..Ferrov1â.rtos &itado
P..e5peltOSa.s< saudações Ernam Vanacor
pt Pres1dente. - Inteirada.

Apelo a essa. organização eleita pelo
povo que com o' povo protestou
contra atitude da policia que ameaça.
~portuár1os ,em greve nesta capital
.de serem espancados, e corridos da
frentl do estabelecimento pela fôrça
limta da policia. Peço tmediatas pro
,v1dências a todos'os grandes brasileiros
que gozaram de confiança Povo. 

'. Antônio ,Velleda~ Presidente - in
teirada.

O SR. PRESIDENTE - Vêm à
Mesa os seguintes requerimentos:
- Requeremos seja jesi""nada uma Co

missão de 5 membros da Assembléia,
a fim de estudar e propor ao Executi
vo' medidas que reprimam a especula
ção' dos preços, sobretudo na venda de,
tecidos, devendo a Comissão artlcular
se com o Ministério do Trabalho· e ou
tros órgãos doGover~ J para maior efi
ciência de sua m1ssão fiscalizadora

Sala das Sessões, 2: de" fevereiro
de 1946. - Samuel Duarte. - José
Joffily.

Requeremos a inserção, na; ata dos
trabalhos, de um voto de pesar pelo
falecimento, ocorrido anteontem, na

'capital fluminense, do ex-Deputado
Federal, Sr.. Elísio de Araújo.

Sala das Sessões. em 21 de fevereiro
de 1946. - Ernar.:i do Amaral Peixoto.
- .H~tOT Collet. ~ Acurcio Torre::.
-Getulio Moura. - Alfredo Ncves.
- Eduardo' :Juvivier. .

O SR. PRESIDENTE ~ Está findR.
a hora do expediente. . '

'ai-se passar à Ordem do Dia.
Comparecem mais 60 Srs. Consti

tuintes:
Partido Sociol Democrático

Aniazonas: .
Leopoldo Peres.

Pará:
Carlos Nogueira..

Maranhão:
Clodomir Cardoso.

. Vitorino Freire.
Odilon Soares.
Luís CaTValho.

Piam:
Renault Leite.

Pernambuéo:
" Jarbas Mára:úláo.

Pessoa Guerra.

Alag('las:'
Monso de Carvalho.

Bahia:
Aloisio de Castro.
Negreiros Falcão.

'Vieira de Melo.

Rio de Janeiro:
Amaral Peixoto.

..., Eduardo Duv1víer.
Paulo Fernandes.
Brígida Tinoco.
M!guel .Couto.

i Minas G'era1s:
Levindo Coelho.
Juscelino Kubitschek.
Rodrigues 5eabra.
Gustavo Capanema.
Noraldlno Lima.

o

Paraná.:
Munhoz de Melo.

-.,-João Aguiar.
Aranus Ataídes.

Santa Catarina:
Aderbal Silvá.

Rio Grande do Sul:
Gaston Englert.
F,16IRocha.
Darnaso Rocha.
Blttencourt Azambuja.

União Democrática Nacfona~

Piam:
.Matias 01!inpl0.
Antônio Cox:rêa.
Adelmar Rocha.

Paraíba:
Adalberto Ribeiro.

Pernambuco:
Alde Sampaio.
João Cleofas.
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Alagoas:

Freitas Cavalcanti.

Bahia:
Otávio Mangabeira.
Luís Viana.
Rafael Cincurá.

Distrito Federal: •
Hámilton Nogueira..
Hermes Lima.
Jurandir Pires.

Rio d~ Janeiro:
. Romáo Júnior.

São Paulo:
Paulo Nogueira:.
ToleCW Piza.

Goiás:
o Domingos Velasco.

Paraná.:
Erasto Gaertner.

Rl0 Grande do Sul:
.Flores dá Cunha.

Partido Trabalhista BrasilefTo

.Distrito Federal:
Benjamin Farah.
Vargas Neto.

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.

São Paulo: .
Guaracl Silveira.
Romeu Flori.

Partido Comunista do BrasiZ'

. Pernamb~co:

Àlcêdo Coutinho.

Partido Republicano

Sergipe: .
Durval Cruz.

Minas Gerais:
13ernardês ~o.

Partido Popular Sindicalista

Pará:
Deodoro Mendonça.

Partido Libertador..
RIo Grande do Sul:

RaUl Pila.

o SR. ACúRCIO TORRES (Pela
ordem) (*; - Sr. ?resldente, não
é, meu deselo procurar modl!1car o
entendimento que V. Excla. tem da
do à letra expressa do Regimento,
mas colaborar com a Mesa, esclare-

_cendo, tanto quanto possivel, assunto
. que reputo relevnnte, embora: em fa

ce de texto tão claro, pareça não ha
ver necessidade de outro qualquer es
clarecimento. Creia, porém, V. EXcla., o

Sr. PresIdente, (j,ue apenas me anima
o intuito de cooperar com a Mesa, tão
dignamente presidida por V. Excia. ,
numa interpretação que se me afi..
gura a mais Justa, a mais consentã.
nea mesmo com a letra expressa do

'Regimento desta Assembléia.
Pelo Decreto-lei n.O 8. 'lUS, de 1'1 de

janeiro dêste ano, expedido pelo en
.tão Govêrno Linhares, foram traça
das as normas da instalação desta
Assembléia e da composiçáo da sua
Mesa Diretora, estabelecendo êsse
.decreto, no antepenúltimo dos .seus
dispositivos. que, naquilo em que !õsse
omisso e nos demais trâmites·' dos
trabalhos desta Assembléia, pas
saria a vigorar o Regimento Interno
sob o qual se elaborou a Constituição
de 16 de julho de 1934.

Está, assim, em vigor, Sr. Presi
dente. pôsto que nenhum dispõsitivo
do Regimento expedido pelo Decreto-

- lei D.o 8. '708 seja mais vigorante, neste
momento ...

O Sr. Prado Kelly - Concordo com
e. . tese de V. Excía. de que está l"'m
vigor o Regimento da Assembléia de
1934. Não, porém, pelos motivos que
V. Excia. aponta.

o _ O Sr. Nereu Ramos - A Assem-
bléia aprovou . uma indicação nesse
sentido, revigorando expressamente o
Regimento de 34.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - O nobre
Deputado Sr. Prado Kel1y. não dei
xou que eu terminasse meu racio
cínio.

O Sr. Prado Kelly - Estou simples-o
mente colaborando com V. Ex-c1a., pro-

(.) Não foi revisto pelo orador.



- "Para fundamentar 1Ildt
cações ou requel1mentos que não
seja.m de Jrdem, sObre lnclden
tes verificados no desenVOlVi
mento das discussões ou das vo"':.
tações. devera. o DeputSldo I~

crever-se em um l1\.'ro do expe
diente, a 1550 especialmente des
tinado. "

Acrescenta, no pa!'ágrafo 1.0 - ..

para o ponto chamo especialmente a
a.tenção de V. Excia.. :

"A inscrição de oradores lJara
91·· bora do expediente pOderá 'ler
feita durante a sessão da véspera
ou no d1a em que o Deputado
pretender ocupar a tribuna.. "

curando suprir o que me, pareceu O Sn. ACÚRCIO TORRES - :e:á. um se~

omissão. gundo caso a que me referirei e V. Ex.
verá que não tem razão.

O SR. ACÚitCIO ~l'ôRRES - A co!abo~ Não devemos, portanto, Sr. Pre~
ração de V. Excla. não é sempre ape~ sldente, sob o pretexto de ret1!1car a
nas eficiente; é, ao mesmo tempo, ata, vir à ~ribuna ler telegramas,. re-
eficiente e l;Irllhante. clamaçõese noticias, como que fazen~

O Sr. Prado Kelly - Obrigado a do do "Diário. do Poder Legislativo",
Vossa EX'celêncl~. um diário do próprio Partido. E devo

dizer, como homenagem aos meus sen~
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Mas, o que timentos, que minha intervenção no

eudiz1a, Sr. Presidente, é que está caso não é inspirado pelo procedimento
hoje em vigor, totalmente em vigor, que haja tido a respeito o.Partido Co-
o Regimento da Assembléia de 1934, munista. .
já porque o próprio Decreto número O Sr. Caires Brito _ Mesmo por-
a.708 não ma1s poderia vigorar agora, . pro~
por não ter qualquer disposltivoati- que não fomos nós somente ao
nent~ às matérias aqui discutidas, já ceder assim. ..
/porque, acima de tud.:;, 'antes de tudo, O SR. ACÚRCIO TÔRRES - outro as-
e por tudo, esta Assembléia votou In~ sunto, Sr. PresIdente. V. Excia.bá
dicação mandando restabelecer, como dias. - e para isso chamo a atenção
Regimento. o de 1934, que. está, por- de meu ~uer1do amigo Sr. Deputado'
tanto, em vigor. Café Filho - declarou manter para

o dia 1mediato as inscl1ções da. Or-
O Sr. Pra.do Kelly -'Vê Vossa ExcJa. dem do DIa:,' não-podendo, ent,retanto,

que nos' encontramos, no terreno dos
fazer o mesmo com .as rt'ferentes ao

J,\1'incíplos. expecllente. Isso, data venta" contra-
o Sr. Nereu Ramos - Está em ria...

Vigoro Regimento de 24 até 'que se- O ST. Barreto Pinto _ Já. terminou
ja votado o novo. a hora do expediente, que é improrro-
, O SR. AeúRCIOTôRRES - Se êle estâ .gável.

em vigor, sObre a'ata e neste ponto, O SR. ACÓRCIO TÔRRES - O nobre co
Sr. Presidente, devo dizê-lo com sau-_.1ega,· há de permitir que eu termine.
dade, ma.::: com. saudade profunda•. por- v.Exda~~Sr. Pres1dente. sabe·8.'Jim-
que vou falar da grande !1gura de patla com que sempre me dirijo à. Me?a.
um ilustre brasileiro. O 'ponto de vista Pediria ao atenção 'de V. Exc1a. para o
que trago à Assemblé1a é o que emer- a,rtigo 74 do P.,eg1mento de ~934 que
ge da lei e da 1nterpretação que a es- reza :
t&. mesma lei sempre deu o Sr. An-
tônio Carlos Ribeiro· de Andra-da.

Ninguém, Sr. Presidente, :por êsse
Regimento, pode falar sôbre a ata se
não para retificá-la. E tant.o éass1m
que o Regimento, aludindo à facul
dade que V. Ex. tem' de nos convocar

, para sessões extraordinárias; não per
mite as reti!lcações verbais determi-
nando que estas sejam enviadas por
escrito à Mesa.

O Sr. Café Filho - V. Excla., velho
parlamentar, deve estar lembrado àe
que êste sempre foi recurso usado pe
los Srs . Deplltados e Senadores para
trazerem ao conhecimento da Casa as
suntos de que não podiam tratar no
expediente ou na Ordem do D1à•.
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Querlsto di:zer que o Deputado ins
crito, l1oje,na hora do expedlente, que
não possa talar â. Assembléia, está ~m

. pliclt~mente inscrito para a sessão do
· dia imediato.

O Sr. Aluisio de Carvalho - Mas,
naturalmente, depois de falarem os
inscritos para aquela se::lsâo. .

O SR. ACÚRClO TÔRRES - Perfeita,
mente. Mas a. inscrição está t t!1ta.

O Sr. AluLsfo de Carvalho -'V. Exc1a.
sabe que a 1nscrição pode ser felta
com três ou quatro dias de antecdên
·ela. Asslm, nãu é poss1vel.,.

O Sr. SotLSa Leão - Ma s obedeCIda •
a ordem cronológica'.

O SR. ACÚRCIO TÓRRES - Absoluta
mente. Pelo texto da lei, hoje, eu com
'p2lre<;;o à Mesa e me inscrevo para fa
lar na eXlJediente da sessâo de ama
nhã. Se não o puder fazer, falare1 de
pois daqueles que amanhã. compare
cerem para se inscrever.

O Sr. Sousa Leão - Sempre fol
assim.

O SR. ACÚRCIOTôRRES - Essa, Sr.
Presidente, a, questão de ordem -lue
eu queria levantar, como cUsse a pr1n
cipio. com o intuito único e exclusIVO
de e~larecer• (!rlutto bem; muLto
b~.) ,

o SR. PRESIDENTE - Meus seM
nhores: vou resolver, como me cumpre,
a questão' de ordem levantadã pelo
nobre Deputado Sr. Acúrc!o T6rres.

S. Excia tem e não tem razão. Na
, ata, efetivamente, só se pode falar

para ret1fjcação ou observação a res
peito do que a11 foi mencionado. Como
entretanto ainda náotenho, nem pre-

· tendo ter, o dom da ontciência, não
• posso saber a que conclusão pre

tendam cllegar os. ilustres Congres
sistas quando na' tribuna. O reparo,

· portanto, não deve ser dirigido à
Mesa .. OS 61'S. Constituintes ,é que
não deveriam aqui, em seguida à lei
tura da ata, tecer ponderaçoes que
não fóssem tendentes a reti!1cá..la.

· Pedem a palavra. Não sei o objeto
,do pedido; devo presumir que vão.
falar sôbre a ata. Se não o fazem, .aos'

cinco minutos que lhes são concedidos,
devo apagar a inscrição? Isso apenas
poderia faze-lo ...

Não se deve, assim, culpar a Mesa.
05 5rs, COllsMttúntes é qu~ devem
com ela colaborar. .Não posso, pedida
a palavra', perguntar previamente ao
orador qual o ponto que deseja reti..
ficar. ~ claro que, se me declarar com
antecedência que pretende falar sõbre
assunto estranho à. ata, eu lhe negare!
a palavra. Desse modo o 5r. Cons..
tltUinteAcúrcl0 Tôrres s6 em parte
tem razão.

Nessa.."l condições, dirljoum apêl0 aos
Srs Constituintes para que observem
o Regimento, 56 pedindo a palavra
sObre a ata quando, na realidade, ti
verem a Intenção de, sôbre ela, fazer
qualquer observação.

Quanto à segunda parte da questão
'de ordem do nobre Deputado, S. Excla.
não tem razão'.

Para a hora· do expediente, a. ins
crição é feita previamente.

Agora. se os oradores lnscrltos não
esgotarem a hora regimental, outros
r...JdeTão 1nscrever..se: e, então, "eceDO
as inscrIções. Estas, de acOr'd" com a
lel, morrem dentro da outra .;'.);53<\0.
l!: expresso o Regimento.

O Sr. Acúrcio TfJrres - Acabam na
sessão seguinte.

O SR. PRESIDENTE - Para me
lhor conhecimento dos 51'S. Const1

. tuintes, sempre faço publicar no Diâ
rio do Poder Le{#slativo as inscrições
que recebo.

Na ordem do dia, sim, os oradores
inscritos, como ta1 continuam até que
SI" esgote a matéria para ? qv~·l $~ .

inscreveram.
~ a atitude que tem mantido a

Mesa.
Dada esta expl1ca:....l,o ao nobre Depu

tado, que muito me merece...

O Sr Acúrcio Tôrres - Multo grato
a V" EXcia. '

O SR. PRESIDENTE '- ..• vou
passar à. oraem do d1a..

Antes, porém, darei a palavra ao Se
nhor Arruda Câmara, a fim 1e que
S. E=ccla. fale sObre missão de que roi
incumbido. .
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Tem s. palavra. o ar. Arruda Câ
mara.

O SR. ARRUlJA CA.MA.RA ("') 
Sr. ,Presidente, em mmprlmento do
vo~o da Assembléia e ~~a designação
feita por V. Ex.a, nsfl:el ~l Hospital
Central do Exército em ::I)m!l~nhla ..1e
meus ilustres colegas j(-' comissão

Chegamos lá sem QU.'lJq~e]' espécie
. de aviso. Vimos e examinaIJjOS demo
radamente as enfermarJl:ls. aJojamen..
tos e até a refeição dos internados.
Nada', encontramos pas,31vcl àe cen..
sura.

li: verdade que o"Hospital é antigo
e'não oferece o conforto Que é de de..
sejar aos nossos bravos P. denodados
mIlitàres .. Quanto, por~'n, ao tratà.. '
mento, os legtonárlos di1 PiES tézn
sl~o alvo de deãIcação P CUidados es..
peciais por parte da dire'ião e Cio corpO
mécUcD. '

Para conhecimento d~ Assembléia, ,
vou ler uns dados .:rue me fOI poss1vel
c~lher etn tômo do ,'jTaC'lmeUo geral
e de dois casos citados n' .mlnalmente
nesta Casa.

Já foram operados no Serviço de
'Ortopedia e ..Jlrurgts., B.e(;(:n~trut()rl1.,

33.soldacios expedicionâ,nos, nos quais
se realizaram as segu1ntt's inter-
VenÇÕes; .

Enxertos de fêmur - Do!s.
Enxêrto de úmero - Um.
Enxêrto Cle max1la.r1a..rer1or

Um. '
Enxêrto Cle antebraço - DoiS.

..... Enxêrto de titiia. - Dois.'
Artrodese da coluDa vertebral

- Um. -
Sequestrectomia e c'lU'etagern

- Seis.
Retirada de placas osteossíntese.

- Sete.
Cura cirúrgica de cac~algla <to

plexo brnqUial, por lsJlamento do
plexci - Um.

Plástica do rosto - tJm.
Artrodose do tornozelo - Um.
Hérnia muscular - (JItl.

osteotomia do ,punho - Um.
Plstula. do h.tpocõndtio drreJto
~ Uma.

(") Não toi revisto pelo orador.

Lanaratomia - ·Uma.

Resseção parcl~l da. clavícula. 
- Uma.

Resumo da observação do solda.
do Véssio Manel1:

TratQ.-se de um ferido de-guerra.,
com múltiplos fer1mentos de balas
de metraLhadora, com lesões' ós..
seas e vlscerals. Fo1 evacuado ~
Estados Unidos, vIndo do La Gar-

,de 'General Hospital, deN-ew Or
leans, onde entretanto não lhe t1..
zeram o tratamento defImtlvo.
seu estado geral e local era gra
vJssimo, .ao balxar ao· Hospital
Central do EXército, estando a1n
da eCóxn colostomla, fratura. com1
nutiva e ósteo-m1eUte do femur
esquerdo, além do delicado esta
do mental: Com () tratamento
neuropslqUiát..~cose conseguiu res
tabelecer ,o ests.do mental. Com
exaustIva trabalho traumatológ!
co, consegiuu-se--a.-cura. da osteo
m1elite e consolidação da fratura. .

Resta o~r~r a colostomia e res
tabelecer o trânsito 1ntestim.l e,
sob 'o ponto de vjsta ortopéc:Uco,
,desfazer a angulaçào do fêmur~

Caso compUcado, COntatado pol!
fendo de guerra. cUJa recuperação

--"'--",-de!1nltlva é fruto de paciente, me
ticuloso e. -longo tratamento, ,que .
em varias fases vaI COtlSegu1DdÔ"·'
reparar &.5 gra.ves terMas, qUe wna
rajada de metralhadora ou a ex":
plosâo de uma bomba ocas1onou.

Atualmente o estado geral do
sol<1ado VéSSIO Mant!ll é lisonjei
ro - bem nuttldo. bem'. numora.
do, jt(·sai com freqüêncIa. a pas
.seio à rua,o que nos dáesperan
ças de seucompletorestabelec1-

rJX1ento em p~ucos meses.
, Em 15 de malQ doe 1945, em V1r-

. tude do prolo~gado uso àe op1á
ceos tomados por êstedoente :lOS
Estados O-nldos; durante seu tra
ta-mento e 'mdicado, ém VIrtude
cs sua situação, ao exame do
neuropsiqUiatra êle revelou uma. 
granete agitação PSICotnotOra e por

. isso foI lOternado no Pavilhão
de Neuropsiquiatrla, i, fím de fa·
zer tratamento especJa.llzaClo. _
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Acr.esce que estando e-ste doen-
'te na IV' enfennar1a (ServIço de'
cirurg1a) seus gruos e sua agita
ção noturna estavam prejudican.
do seus colegas recém-operados,
razão pela qual Soe lmpunkj.a a sua

, transferen<:1a para o referldopa
vilhâo. Em, 26 de julho de 1945.
tenCla melhorado suas condlcóe5
de ordem neurospslco16gica, retor
n.ou ao 3ervlço de cirurgia. para
cont1nuação do seu tratamento,
'tefi,do s1do veriftcado neste servI
ço, que' a ,agltação haVIa passado
totalmente e não na.via mais ne
cessIdade de apllc(l.çâo demorf1 ..
na, melhora essa que fOI conse
gutda com o lSolamento e trata...
menta convenIente no Pavilhão
de Neuropslquiatrla.

Resumo da observação do sol
dado Edson Jatobá:

O soldado Edson Jatobá baIxou
ao Hospital Central do Exército,
em agOsto de 1945. vindo do 7.0

Statlon Hospital de Livórno. Foi
ferido em abril de 1945, sofrendo
fratura cominutlva e esposta do

'fêmur esquerao, 'por estilhaço de
granada.

Devido à gravidade das lesões,
Instalou-se uma supuração no foco
de fratura com 9sreomleltte do
fêInur e artrite supurada' da artl
cul~ão coxc-ternural esCiuerda.

O soldado J atobá chegou \:lO

HospItal Central do Exército em
estado desesperador e poucas es
peranças dava a quem o' visse.
Sobrevivendo à custa de. Um tra
tamento intensivo em que fOfam
apl1cados seis litros e quatrocen
tas gramas de sangue. ~ls mi-

"' lhóes e duzentas mil unidades de
penicilina, vitaminas, cálcio, m
jeçôes reconstitU1ntes, vários apa--
relhas gessados, etc. ,

O soldado Jatobá é por todos
, considerado quase UlXl ressuscitado

e, se fõr consegu1da sua recupe
ração, será. um caso- extraordiná
rio, cujo êXito é devido aos mo
dernas recursos terapêuticos e 'à
dedicação de médicos ~ ~nferQ1e.l-

,. ros do Hospital central do Exér
cito. "

,~ste Sr. Pres1dente o resumo de
quanto pude observar. (Mutto bem.)

O SR. IVO O'AQUlNQ - Sr. Pre
.sldente, comun1co a V. Exc1a. e à Casa
que, honrados com a des1gnação de
V. Excla;, 05 Srs". Deputadcs Duque
de MeSquita. João Romero e eu, nos
desempenhamqs da m1ssão de repre
sentar esta As~embléia nas COmemo..
rações hoje realizadas no Regimento
Sampaio, pela passagem do prImeiro
aniversário da. vitória das armas bra..
,s1lelras, em Mq;nte Castelo.

O SR. PRESIDENTE - A Assel11~

·blé1a fica mWlrada do desempenJlo
ál;.dO pelas duas COln1SSÕeS às missõ,;S
de- que foram Ü1CUI1lbldas, e, pOr meu
intermédio.' apresenta-lhes agradeci
mentos.

Vou submeter a votação o seguInte
requerimento:

aequeremos que o Senhor Preslden
tI'! em nomeCla Assembléia Nacional
Constituinte, telegrafe aos novos car
deais orasl1elros. D: JaIme de Barros
Camara. Arceblspo do &10 de Janeiro,
e O. Carlos Ca!'melo de Vasconcelos
Mata, ArcebispO de São Paulo. feltc1
t& ndo Suas EIn1nêClas pela fmposlção
do:: chapéUS ca.rdinal1dos.

Sala das Sessõe~. 20 de fevereiro de
1946. -' Arruda CamaTa - Waltreda
Gurgel. - Adroaúü.Mesquita da Cos-

o to - fJaptista Luzardo. - Georgino
Avelíno. - DiocleCio Dantas DuartP..
- Lau.To Lopes. - Miguel Couto Ftlho.
- Costa ·Neto. - Octavio Mangabeira.
- Aàelmar Rocha. - Plínio Lemos.
- Nereu. Ramos. ...:. Thomas Fontes.
-. Cícero Teixeira ele Vasconcelos. -
Luiz Medeiros N~to. - SilveStre Pérf.-

, cJ.es. - Manoel Vit,or. - Orlando Bra~

sil. - DamasfJ Rocha~ - Segadas Via
na - A. J. Silva - Ezequiel S. Me1L
de~ - Euzebio da Rocha Filho.
Daniel de carvalho. - Barreto Pinto.
- José. Varela - 'Ruy de Almeida.
,- Eurico souza Leáo.

O SR. 'VALFREDO GURGEL (")
- Sr. Pres1dentto.. 'Srs ..Const1tu1ntes:
algumas palavras. apenas. oara Justi
ficar o requer1mento que vamos enviar

(fi) Não foi revisto pelo orador.
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à Mesa., pedludo para o mesmo a.
aprovaçáo ela Casa. Sugerimo:; trans
mita a AssembléIa um telegrama ao
congratulações aos dois novos car
deais do Brasil, no dia em que, ne. Ci
dade Eterna, são êles 1nvestfdos de tão
alta dignidade._ (Muito bem.)

Representantes de um povo reco
nhecidamente cr1stão. não poderíamos
:ficar Indiferentes, quando dois ilustres
b1spos . brasllelros sáo elevados as
honras carcUnal1clas: D. Jaime de
Barros Câmara. arcebispo do Rio de
Janeiro, e D~ Carlos Carmelo de Vas
concelos Mata, Arcebispo de São
Patilo.

Os novos cardeais são figuras que
se projetam no cenário rel1g1oso e so
cial dO Brasll ,pelo esplendor de suas
v1xtudes, pelo ardor do seu apostolado
e pela elevação do seu ciVismo. GUlas
espirituais das duas populações mais
densas da nossa Pátria. est1veram
sempre - e sempre e~tarão - atentos
em defesa das inst1tuições nacionais.
de suas tradJçócs cat6llcase de suas
re1Vindicações mais justas. Seus es-

. crltos pastorais, seus trabalhos apos
tól1cos demonstram a preocupação da.
Igreja- de colaborar, dentro de direito
natura!: e da let divina, na solução dos
gra.ndes problemas socia1s do pais.

Justas são. po1s, as nossas congra
tulações no momento em que êsses
dois tnsignes bispos são revestidos de
uma. dignidade tão alta que honra a
nOS3a querida Pátria. <Mu.ito bem *
pal.mat;) •

O SR.' CARLOS MARIGRELA
(Pera encami.nhar a votação) C·) 
Sr. Presidente, a bancade comunistá..

.para enca.m1.I1ha~ a votação dêsse re-·
quer1mento. quer fazer uma declara
ção 1D1ClaJ. pois o ponto d" V1sta da

. nossa bancada, mesmo do Partido 00
n.un1sta do Brasil, é o de que a, rell
gião deve. estar completamente sepa
raela ~das questões do Estado e da po
llttca. (Palmas nas galerias).

Isto faz parte de:. nosso programa.
m1nimo de· união nacional: completa
separação. da igreja e do Estado.
(Palmas nas gaZeri~.)

(0) Não :to! revisto pelo orador.

o SR. MEDEmO!i. NETO Permita.
V. Exc1a. um aparte. \Nunca, na'
HistórIa do Brasll, a Igreja, de tato,
se separou do Estado. .

O Sr. Sousa Leáo E' ato de
cortesia do poder temporal ao espl
rltual.

O SR. C.''.IlLOS MARIOJmLA -' Tenho
a re~ponder Que. desde 1891, se es
tabeleceu, no Brasil, a separação da
Igreja do Estado.

Além' do mals, é questão da qu~l

não abr1remosII'l~, porque, dentro
desta Assemblé1a ConstltUInte, esta,,:
mos dispostos a nos bater por essa
separação.

O Sr. HamIlton Nogueira -. A
Assembléia representa o povo .bra:
sUeiro, que é cl1stâo. na sua maJO
ria. <Muito . bem; apoiadas).

.0 SR. CARLOS MARlGHELA - O põ'nto
de vista. demoet'ático, justo...

. .---.... ""-T__ .

O Sr. Nereu. Ramos - Democracia
não éir contra. os sentimentos na.c.lo~

nals. <Palmas).

o Sr. Sousa Leão - Não 00011
tlmos~ aqw. a. democracia da RÜd
81a, que serve fi um homem. a.. um
dItador.

Õ--Sr.'Waltredo Gu1'geZ - A Ba.n
cada Comunista que' vote con&ra, .
mas que se suboeta iJ, votação do re
querimento.

.<Trocam-se várfos _apartes. O
Sr. Presidente, fazendo 8oor- iJ6

ttmpanos, Teclama atenção>.

O SR. CARLOS MARIGHELA - Senhor
Presidente. peço a V. Excla. ';lue me
seja' garantida a palavra.

O S7. Carlo8 Lindemberg - Náo
se trata da união do Estado com a
Igreja, mas de uma· homenagp.m
prestada a dois grandes vultos bra
sileiros. (Apoíados; muito bem).

O .SR. CARLOS l\tL\RICiHELA - A Ban
cada Comunista quer declarar que
não votará a favor dc:sse requeri
mento (Palmas na3 galerias) •

O 57. Arruda Co.mara -Vossas
Excelências toclos os di9.S fazem pro
fissão de fé democrática. Democracia
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é govêrno das maiorias. Vossa Ex
celên<:ia náo pode negar que a maio

, ria do povo brasileiro é cristão.

O Sr" Barreto Pinto - Sr, Pre~
sidente, reque1ro a Vossa Ex.cclêncla
votação nominal, que demonstrará

. ser a rellg1ão cristã o al1cerce d.a
nacionalidade <Trocam-se v á r ~ os
apartes. O Sr. Presidente pede ate1l."
ção>.

O SR. CARLOS MARICRELA - Não
adiantará nenhuma tentativa de obs
trmr a palavra do Partldo. Comums~
ta (Palmas). Falaremos. A voz do
proletariado se fara ouvir dentro
desta Casa. (Palmas nas galerias).

O Sr. Arruda Camara - Mas não
queiram impor sua vontade a maio
ria ào povo brasileiro.

O Sr. Segadas Viana ~ ·0 Par
tido Comumsta representa uma mi~
nona. V. Excia. não tem a exclu
sividade de falar em nome de todos
os trabalhadores. dos quais tam.oem
sornos delegados.

O SR. CÁRLOS MNuGHELA - Os se
nhores Const1tUlntes que preten:1em
calar minha VOZ devem compreenaer
que não estáo dando Doa cOntribu1~... .
ção aos prlncip10S democrátlCos.

Devo f~er, aq';li, esta. decla},'ação
de voto, explicando que o pon.t<; de
vista democrático é aquêle que respei
tl:.. tOdas as crenças religiosas. (Pal
m03 nas galerias) • Não fazemos 'cUs~

t1nções dessa natureza. Aqui. nã !'e~

presentantes dos mais variados credos
:fUos6fico~ e religiosos.

É. portanto. dever nosso exPlicar
claramente ú nosso ponto de V1sta.
Não podemos nos submeter às tmpO
siçóes' da maioria. <Pro'testos. Nã.o
a.poiadOS) .

.O Sr. Vitorino Freire - Estamos
num parlamento democra.tlco, e não
numa dita.dura: A maloria é quem d1~

rige.
O Sa. CARLOS MARrGHE:LA - Não es~

tamo~ querendo. de forma alguma.
que o ponto de vista da minoria pre~

valeça sObre o da. maioria. 'PeseJamos
é afirmar nossa poslç8:n d1antf' de·
cada uni dos fatos traz1dos a esta. As~
sembléla.

Aquêles, cujos espfrltos estão doml~

nados pelas idéias dos que pr",tetide~

ram avassalar a humanidade (não
apotados), as idéias do fascismo •••
(protestos veementes).

"
O SR. PRESIDENTE <Jazendo soar

os tímpanos) - Atençãol Perrnltam
que o orad.or prosstga.

O Sr. Amando Fontes - O orador
quer avassalar o mundo a RússIa.

O Sr. A.belardo Mata - E' uma ver~

ds.de1ra fobia pejo tascIsmv.

O SR. CARLOS I'JIARIGHELA - fi. Exa.
fala em fob1a pelo fascismo. E' lUS~

tamente porque nào nos querf'ffiOS
a.comodar a atitudes fascistas, que
usamos da palavra .-. O fascismo é o
perigo. (Palmal> nas galerias,. Aqui
dentro mesmc ainda há. remane'sr:en
tes do fascismo, o'· próprio germe do
lntegrallsmo.

O Sr, Vitorino Freire - E do co
mumsmo.

O SR. CARLOS M.AIUGHELA- Queiram
ou náo aquêles que não desejam le~

var o Brasll pal"a a democracia e o
progresso, o Partido Comun1sta fará
ouvir aqui dentro a sua voz.

O Sr. Vitorino Freire - VV. Exas.
vecm iasclsmo em tudo que não é co-
munIsmo. ~

O Sr. Amando Fontes - Querem
avassalar o mundo à RússIa.

. Um Sr•. Deputado - Esquecem a.
alIança com os alemães.

O SR. CARLOS l\{ARIGHELA - O exér~

cito russo foi o que mais lutou pela.
democracIa e pela llberdade do
mundo.

O Sr. Vitorino Freire - Não apoia~

do. V. Exa.esquece o exército in~

glês, que. inicialmente, lutou sôzmho;
e também o exército norte~amer1cano.

O Sr. Arruda CfJ.mara - Enquan~

to as democracias da ,França. e da.
Inglaterra SE: batiam contra a Alema~

.oba. Von Ribentrop era recebido. pe~

los russos, em festa, e o Sr. Sta.lln !a~

zla aliança com Hitler e Hiroltol
O SR. PRESIDENTE - Atenção f

Lembro ao nobre orador estar Cindo
o tempo de que dispunha.
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O SR. CARLOS MARIGHELA ....... Sr, Pre..
sldente, não me foi' possivel explicar
o ponto de vista do meu Partido em
virtude da obstrução ocBR1onada oelos
ap~rtes, Querto que V, Exa. me asse..
gure a palavra.

O SR. PRESIDENTE - O tempo
esta findo.

O SR. CARI:OS MARIGHELA - Vou con
cluIr, Sr, Presidente.

Desejo esclarecer o ponto de vista.
da bancada comunista.

O Sr. Ctrilo Junfor - ,V, Exa. de..
via expl1c'ar o pacto russo-alemão,

O Sll.. CARLOS MAP.IGHELA - Respon..
do ao nobre Deputado que não é mo
mento para taIs dIgressões; entretan
to, se" deseja saber o que foi o pacto
russo-alemão, basta atentar para a.
derrota militar do na.z1-faSCllimo
(Palmas), .Pergunto a S.. Exa. Quais

'foram os resultados do "putsch" de
,Munique, ..

(Trocam-se apartes.)

O" SR.. PRESIDENTE - Atenção!
... Está. esgotado c tempo de que V. Exa..
~punha. '

O SR. CARLOS MARIcm:r.Á - Sr. Pre
sidente, pelo esp1r1to de democrücia
que deve reinar nesta' Casa. lo~u!o

a seguinte declaração de voto ~ Não
estaremos com êste requerimento: o
Pártido Comun.1sta. por seus pnncl
pios, não votará favOI ã.velment.e à
proposta apresentada. (Pal11"a). r

,O SR.' QUARACI SILvEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, no en
cam1nh.al&lento da votação dá requeri..;
Jr..ento, venho dar a' palavra da ban
cada traoalhista e. a despeito de ser'
Iri1n1stro do Evangelhõ também a
II&1nha palavra, que coincide com a
dos mem .companheiros.' , ~

O ...·artidt. Traba.wi..:b Brasileiro.
que teve mais je um milhão devotos

, nas urn09.S part1 seus candidatos e di
'rlgentes. tem, como um dos ttens ao
seu programa o dest:nvolvimento po- '
l!tico . do Brasil, sem preconceitos de

\ rehg1ão. (PaZmas ,,.as galerias.,
> Sem preconceitos de reUgião. entre

tanto, nào se entende que de qualquer- .'

. ,
maneira desejamos prejudicar, ou con..
trariar 03 anseIo& naturais de nullJ.oes
de brasileiros. (Palmas nas' galerias.)

O Sr. Ãrr "de ")(J,mara '- Da maioria
do povo brafl1J.eiro.

O SR, GUARACI SILVEIRA ......: Sra. Cons
·tltuintes, nã,o se trata aqui de uma
questão religIosa, Qualc.,uer bras1Jelro;'
em qualquer setor das ativIdades p1\
blIcas, pm que se hajr: distinguido, e
tenha seus méritos reconhecidos den
t.,.o C'\ufora do~ limites de nosso pa1à.
m~receno~ .os aplaw:o~ e nossa soUda
riedade. (PaZmat nas galerias.)

~'rata-se de dols vultos do episco
pado brasileiro, elevados ao card1na.·
l2to. Dene:'o do seu setor religioso é
uma honra. não sóment("e para os ca
tólicos, como pará todo o pais. (Pal..
mas.)' ..

. O Partido Trabalhista BrasUe1ro~

que. ":em eIl'. seu .sel_ milhares e mi..
'lh8.res de' membros fllle.d03 ao credo

católico. vem aq~l para' dar sua soli
dariedade· ao requer1men'to, satisfeito
l2..0r saber 'que uma parcela numerosa
dê'seus'compcnentes .:sesente -honrada
com essa decisão. E posso' d1zer . 'Se~
l' t.ores. que. pessoalmente, quando
qualquer dos meus amigos é·elevado aO",

episcopado catóUco sou dos' primeiros
a en'viar-lhe feUcitações, desejando
para êle sinceramente as' bênçãos de
Deus. parE>. 'que' se ,1esempenhe cnstã
mente de sua áraua missão. ~ iSto
que eu en..e.J.QC' por a~êncie. de pre
conc~ito religioso.

Ass1u..,_pols, s1nto-mefeUz em ex
pressar lo \"(. tade da bancada .do Par
tido TrabaJh1sta. hipotecando o nosso
apolo a~ requerimento formulado a
esta AssembléIa. (Muttc bem.)

O SR. M:ED~"IROS t\"ETO (.) - sr.
,Prestdente, nobres COI1St~tu1ntes: ~
Múlt1pl~ vêzes dQui tenho. sem ne- '
nhum constrangimento, dado' apoio

,a legitimas re1vipdicações da banca'" .,
da comunista.

Reconheço que, assim. cumpro um
dever. porque sei respeitar as l1d1me.s
libe-rda.des' d'Ü pc>vo, IiberdadéS· fun
d-amenta1s, essenciais, que gravitam.

,(.) Não foi ~'ev1sto pelo orador.
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em. tôrno da Vida da demOCTac1a.
(Palmas, •

Acho que o cl1ma polítIco do BTas1]
lI1ão Justt!lca distinção entre udenista.s,
pessedlstas e comun15tab. O aJIl'bt
ente é proP1<:lo a quantC3. aten<1endo
~ justas' aspln.,ções do() povo, pensam
11l~ graoo·eza, na eleva,.ção, na defesa
elo BrasiL (Muito bem).

Não est3.1l'1o<.AS aqui, nós,' mamode.tá
rlO$ doa soberana vontade do povo,
para ccmtrartar as suas tr'8Jd1ç6es lne
lutá.veis. que'marcarn" na hist6rt-a do
Bra.sll. a unlãodo eSiJirtto da. Igreja
li ação do' GO'Vêmo. .

'0 Sr. Barreto Pinto - A.. religião
crtstã. é o alICerce da. nac:ionalidade I

O SR. MEDEl'ROS NETO - TOOCl.5 ()I$

hlstoriadO'res que procuram estudar
os moagnos ca.pítul05 da Hl-st6t1a Na
cional. as pág1nas memoráveis que
estruturam a vida poUtica do Bra.sil,
confessam, alto e em bom som, que
nunca houve separação moral entre
a Igreja e o Estadt,. n'O Brasil. São
duas fÔrças que sempre trabalharam,
visando um único Ideal: a felictd'ade
de tedos os brnsllel1"OS.

Desej-am, do851m.. todos os nossos
compatriotas qu.. o sr. LUfs Carlos

. Prestes. sentindo' as pulsaç6es' do
B:-as1l. conosco, experimente eSsa dura
realidade.
-O Sr. Barreto Ptnt, - Ouçamos o

Sr Luis Carlos Prestes I

O 8R. MEDEIROS N'mo - Em o que
Unha a d!zer. <Muito bem. Mtdto
bem) .

O SR. P?...ESIDENTE - consulto
8 Casa. sôbre se aprova o requeri
mento no sentldo de ser traJl-sm1tl<io
urz:. telegmn'Í'a de congratulações a.os
dois 00\'05' cardea1s brasileiros.

cO reque11mento' é aprova.d.o).

o SR. PRES'iDENTE' - Vou sub
meter a dIscu=são o requerimento do

.Sr . otavio Mangabeira e outros SL'"'J.
Const.i·tulntes, pubUc2.do a 19 do cor
rente.

·Tem a palaVrs, o Sr. Oafé Faho,
. prtm·etro ora.dor IDscrtto.

c SR. C~ FILHO - Sr. Pre
stdente, oedo a palavr.a ao nO/Me co-
legà. Sr. Nereu Ramos.

. .
O SR. NERE'U RAMOS (Para en..

caminh.ar a votação) - Sr. Presi
dente, não escondo a emoção com que
subo à trlbun&.,emoção proventente do
sentido com que sempre procuro

. cumprir o meu elever. Sou, realmente,
um líder Intransigente....

O Sr. Carlos Marlghela - Não
apoiado.

O SR. NEREU RAMOS - ... na defesa.
dos postulados do meu Partido. intran
~lgente na. lealdade com que busco
exp1õessar o pensa.mento do meu Par..
tido, intransigente na defesa daQul10
que se lhe afigum do interêsse na..
cional.

Venho de!1nir aqui· a orientação de
meu Partido, o Partido Social Demo
crático, . relatIvamente à Indfcnç40
apresentada.' pela União Democrática
Nacional. ••

O Sr. AmandO Fontes - E pelo
P-artldo Rep~bl1cano. .

O SR. NERE't'l RAMOS ~ ... e pelo
f artldo Republicano, tão brilhante..
mente sustentada pelos llustres Depu..
.tados Otávio Mangabeira e Amando
Fontes. '

A questão que vamos debater tem
um aspecto jurfd1co e um aspecto po
11t1co.

"Procurarel, com as poucas energias
intelectuais que Deus me deu (ndo
apoiados gerll,ls). não' desmerecer da.
a tura em que colocaram. o problema
os dois nobres parlamentares que on..
tem. aqui, definiram os pontos de rtsta
de seus.partidos.

Logo que foi pubI1cada a lei consti
tucional n,o 9, VUlgarmente'denomi
nada. "Ato Adc1onal", começaram as
divergências na lnter;Jretação dos po
deres que cena o Parlamento a. ser
eleito per fôrça da!luela lei.

As divergências foram bater no re·
c1nt( . do buperIor Tribunal Eleitoral,
e lá duas· grandes rozes se levanta.

. ram para mr mfestar opiniões d11eren.
teso O eminente Procurador-Geral da.
ReDúblfca" mestre consagrado de. cU-
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, O Sr. Plínto Barreto - Tentou,
mas não cDIlSegu1u; chegou, até, a.
organizar um pro.jeto.

O Sr. Amando Fontes - Enrw o
fêz, segundo disse em d1scurso, ao
passar a pasta ao Sr. Carlos Luz, p<>l"

que o ar. José Linha.res não consen
tiu.

retto; o SI' • Professor' Haha.ncmann
Gwmarães, uma dab mais claras inte
l1gências que conheço. na. lntcrpreta.
çãc da lei constltucl0nal n.o 9. enten
deu que, ,'oos têrmos da ConsÍ;ltU1ção
de 1937, art. 174.

4' o Parlamento eleito em 2 de
dezembro próXimo futuro poderá
funci ,na.r como orgão constitu1nte, O Sa. NEREU RAMOS -.; Chegaremos
emenL4ando. modit'Jcd.ndo ou refor..
mando <:l~uela Jonstltulção 'por lã.
1nlclativa. do Presidente da Repú.. O certo é que o Sr. M1nistro Satn..
bl1ca ou da Câmara dosPe.. pal0 Dória não fêz ou não pôde' ta-

.putados" • 7.er. •• '
Com essa. lntellgén-ela da Lei Cens- o Sr. Plínío Barreto - Não pOde.

t1tucional n. 0,9 não .;oneordou o en- O Sa. NERE'O RAMOS - ••• ,' a revo-
'tã~ Ministro 5r. Sa.mpai0 D6r1a, que glação d'3. Carta ConstitucIonal de 37;
era Juiz daquele Tribunal. mas elaborou a Lei ConsUtucional n.O

Em longo 'e br11hantlsslmo parecer, 13, quê se con'!onnav.a__com o penss.-
asseverou S. Ex," Que o Parlame;nto mento e com a lntellgêncla dada pOr
eleito em Virtude daquela LeI Cons- S. Ex." à Lei Const1tucional, n.o 9. no.
tttuc:1onal não teria apenas os pod.e- Superior Tribunal Eleitoral.
r~a que se retere c. a.rt, 174 da O Sr.8a.mpa,10 D6r1a. emérito cu!
Constitujção. mas pod'e:res oonstitu1n-· tor do Direito Constltuelonal. protes-
tes mais amplos e 1l1m1tados. sor que todosrespe1tamos, não ricou

, , ' ainda contente com a Lei Constltu-
Sentlnd~. entTetanto, que sua ar- __c1oo&1 n, o 13 e cor.segulu -de. govêrno

gumentaçao não era de todo conv1n- ·à-LeT'OOngtf~llc1ona.l n.O 15, dispondo
cente. sugeriu ba.1xasse o Poder Exe- o seguinte: -
cutlvo um decreto, a fim de escla.re- 00 Presidente da República.
cer o pe~~nto da Lei OOnst1tu- usando da atribuição que lhe coa.-
<:10nal n. 9. tere o artigoO 180 da Constitui..

Sobreveio o golpe de 29 de outubro. ção: e
O Sr Jo ~ Bon.ífácio· _ Não pode- Oonsiderando que. não só OS

, .~.. , ' Deputados e os Senadores. mas
ria V. Ex. dizer qual a decisl\o do O Presiàente da República v§.o
Superior Tr.:punal Ele1toral a &.se receber s1multâneam.ente, a' 2 de
re.5'PcltO' ? dezembro próximo. a Investidura.

O SR. NP.:RP:U RAMOS - O Tribunal de poderes constituetonals e de
Eleitoral a.clotou o parecer do Ml.n18" govêrn-o, n?- m-e::im~ eleiçã.o:
trc.. Sampaio D6rla.~ ConsloderaD'do qUf a Assemb1é1a

O Sr. .JóSé Bonifácio _ Tollltur Constituinte !o~ convocada com
questio pOderes ilimitados. para elaborar

. e promulgar a Constituiçào do
O Slt~ NEaEO' 'RoUfOS - ApóS o golpe pa1s:

de 29 de outubro, asswnt u o Minus; Cons1derando ue 56 depois de
tél1ó da Justiça precisamente o Sr. promulgada a Constituição pS,S-

Sampa10 Dória. notável professor de sarão a Câmara doOs Deputados, e
Direito.' democrata dos mais conhec1- o S!mado L"'edera' a funetonar em
dos no Brasil. Em lê. chegando. ln- separa.do. para. (j exerc1cl0 de le-
vestido d::r.s funções que aquêle, golpe gislatura ordiná.ria:
de Estado lhe pusera. nas ma.os.' S. Conslderanao que as novas atrt-
Ex. a, a.o m·vé,s de promover imed.la... buições do Presidente da Repú-
tamente a revogação da. Constituição bllca serão baixadas na Constitu1-
de 37.,. ç~ue a" Assembléia promulgar;
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Cons1der~ndo que. enquanto a
Assembléia funcionar como Cons·
t1tuinte. a admin1straçào do oals
não prescindirá de', providências
de natUr~za legls1at1va~ ,

ConsIderando. (Jnalmente, a ne~

ceS:ildade de providências prepn.·
raiór1as para o regular tunclon~'

mento da Assembléia Const1
tuinte:

,Decreta:
Art. ·1. o Em sua função consti·

tuinte, terá o Congresso Nacional,
elelto a 2 de dezembro próX1mo,
poderes UfIll1tados para elaborar e
promulgar a Constituição do oais
ressalvada a legitimidade da eleí-

. ção do Presidente da República.
"Art. 2, o Enquanto não fOr pro

mulgada a nova . Constituição do
pais, o Presidente da República.,
eleito s1multâneamente com os
Deputados e Sena.dores, exerceré.
todos os poderes da legislatura or
dinária e de administração que
couberem à União, expedindo os
atos legislativos Que julgar neces
sários" .

Aí está, nesta lei constitucional, per
feitamente consagrada ao doutrina que
n6s, da maIoria, defendemo~.

O Sr. Plínio, Barreto - V. Excelên
cia considera que a Constituiçãb de 37
íOl revogada pot êsse decl'eto-le1?

O Sa. NER:rc RAMÕS - Chegaremos
Já.

O Sr. Plínio Barreto - Se Vossa
Excelência o considera., é possível que
nos entendamos.

O SR, NERE'C1 RAMOS - Aqui está a
)61 constltudonal n.o 15, fundada ua
'Carta d~ 37, adotando precisamente :i

doutrina que defendemos: a de que fi.

~sembléia Constituinte tem missão
precípua. expressamente estabelecida.
em lei ...

O Sl·. Amando Fontes ~ Perdão
então V.'Exa. acha que a Assem
bléia. está com seus poderes limitados
pela. Lei ConstItucional n l

o 15, no, seu
art. 1. o e não a.ceita. essa lei no seu
art. 3.0 ? E' 'ama inccngruênc1a.

"

E' uma IncongruêncIa, penn1ta-me
V. Exa.'

Um Sr. Deputado - A leI é in
divisível na práUca.

O Sn. NEP.EU RAMOS - Meu prezado
colega parc-ce c;,Ue não se l'ecordabelll
do art. 3.° O art. 3.° diz que o pe_
ríodo presLdencial vai ser !1xado na.
nova Constituição.

Um Sr. Deputado - Não é o caso.

O Sn. N'EREU RhMOS - Não digo que
é o caso!· Afirmo que a tese, juridi
camente, não é aceitável in totum..

O Sr.Plínfo Barreto - Mas não de-"
fendemos .situação oposta.

O SR. NEREU RAMOS - ••• qual a de .
elaborar a nova. Constituição daRe-
pública. ..

O Sr. Plínio Barreto - Sempre S1US
tentamos-a mesmacolsa.

O Sr. Prado Kelly - Nesse ponto,
nâú há incompatibilidade .entre os noS
~os principios e .>s d~ V. Excla..

O SR. NEnE"tl' R~MOS - Vossas Ex
cr:lê'ncias .hão de permitir que, por
questão de método, exponha a orien
tação de meu Partido, e;-. depois, ~m

nome dêsse Partido, digoa os. motivos
por que não aceitamos a indicação de
VV. Excia,s.

O Sr. Prado KeZly - Estamos ou
vindo V. Excla. com grande aca!;B.:
menta.

O Sr. Nestor .Dua7'te - O nobre
orador permite um aparte?

O SR. NEREl1 RAMOS - Com todo o
pra:c:er.

O Sr.· Nestor. Duarte - Pergunto t.

V. Ex. se a função da Assembl~la

ConstitUinte consiste a"penas em ~ta.-

borar a Constituição. .

O SR. N'ERET1 RAMos - V. Ex., se
me der o prazer de prestar atenção
ao meu dIscurso, verá que êle rcspl,m-
de ao seu aparte. '

O Sr. Aliomar Baleeiro - Neste
caso, permita-me que responda 10';0:
elaborando uma ConstitU1ção, a .~~

sl;mbléia. Constltuintc também tem ~ .
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. O Sr•.Costa Neto - Invocado meu
nome, permita. o -nobre orador infor
ma:- à. Casa: a doutrina ora defendt
da pelo lfder da maioria é a mesma
esposada pelo Ministro Samprtio
D6ria na. exposição de motivos $O"lre-.
o projeto de lei a que S. Ex. acaba.
de referir-se e publicada no uCorrel0'
da _ Manhã" de 27 de novembru Qt.:
1945. .

O Sr. Pa.ulo Sarasate - O Mtn~&

tl'() sampaio D6r1a não pode adultf:~

lar nossa consciência jurídica nem ":}
prIncípios da União Democrática 'r~2.

ciona1. A. questão é jtttídica; não é
polftica.

O SR. NERE'O" RAMOS - Os mestrt:),
meu caro. colega, não nos tutel-tm.
mas nos orientam e ens1na:m.

O Sr. José A'u.gU3to - Erram, muitas
vêzes•..

direito de revogar .. eXpl1,etta ou tmr.in~
cUarnente,. qualquer .Constituição an
terior, ou lei constitucional.

O SR. NERro RI\MOS - E' umR- c;nm
pIes questão-de método: antes de im
pugnar as indicações apresentadas,
entendo que; primeiramente. devia ex
pore. Assembléia- o' _pensamento de
meu Partido.

O Sr. Paulo Sarasate .- EstamClS
cuv1ndo V. Ex. -com grande atençã'J.

O SR. NEREU RAMOS - Assim proc.~

aeram os dois oradores que amem
D,OS' deram a honra de SUl\ -palavre..

E'. repito, simples questão de
método.

Exporei, em primeiro lugar, a dou
trina a que nos filiamos e. depois, :.t1
rei dos motivos jurldicos-. e polf1;t ~os

-pelos quais não podemos aceitar, e
não aceitamos, as duas Indicações OT~

- BÕbre a mesa.
o SR. NEREU 'RAMos - Para rilos~

trar a autoridade, não apenas' de lDPS-

O Sr. Amando Fontes - _ Só está tre de Direito, mas também poll,::ca
em' discussão 1:1 da U. D .N. e do -P. R. d('l Sr. Sampaio Dória. eu frisav'1 e

recordava que, quando se tns!m"lU
O SR. NERE'D' RA!!ós - Por 18so mes.:---aqui.--Que" S. Ex. tivera, noM1n!sté-

mo, declarei que p.stão sôbre a. mesa; rio, atitudes parciais em l'a\'or· ~a.
não íalei em d1scussão. União Democrática Nacional. surgtnm

Esta lei constitu\:iorial toi' elalJo- desde logo protestos. Aceito êsses pro-
rada por um mestre de Direito, ~u:la te:tos e estou de acôrdo c<?m êle~ u
isenção dé espirito partldârlo os s<.:- Ministro Sampaio Dóris. foi .um ho-
nhores ConStituintes conhecem. Am.. mem imparcial: .é grande jun ....~.a
da ha. pouco quando alguém 1ns1nu~:n (palmas; muito bem): e por isso mf'
nas atitudes do Ministro Sampa1~ baseio· em' sua autoridade para def~n-
D6ria certa parcialidade... der a doutrina; que o, ,Partido Social

_" . . Democrático segue .(apotados). Se
O Sr. Vzton7W Fre1re - Certa, não: tôsse--um homem faccioso. não ,be

8.bsol~ta parcialidade. . invocaria aqui a autoridade.' -

. O SR. NEREU R.w:os - '••• hOllve 'O Sr. Prado KeZly - Permita-me>
protest~s das bancadas da. oposição. ". Ex. pequena interrupção - Ter~l

O Sr. Aloísio de Carvalho _ O o ,gOsto de dar às palavras do Profeo)
81'_ Deputado Ooste. Neto, de S!u : sor Sampaio Dór1a lnterpreta\,'ão .11-.
Paulo.afirmou há. pouco que êle 10.i ferente daquela que V. Ex. !hf::.S a-r.r!·
um ,Ministro parcial, um Mirrlstro da bm. ,
União Democrâtica Nacional. O Sa. N~""U RAMOS - Não é ques:'

O Sr. AureZk1nc Leite _ E' lL-na tão de interpretação, pois a Lei Cons
injustiça ao. grande Ministro Sampaio' titucional, par S. Ex. redigida e ~
Dória. sinada. é de clareza ,que disJ:!t".Ilba

qualquer interpretação. São dois ar-
O Sr•. Prado KelZll Mercê dt: tigos. em síntese: um, em que esta-

Deu&, o lider da maiorta esta ret1~l- be1ece a competên~\ia da Assembléia.
cllndo I!t" a.f1rmaçãodo Deputado por Constituinte. e outro em que fixa as

- São. Paulo. atribuições do Presidente da Repúbll..
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(Trocam-se vários apartes. O
Sr~ .Presidente reclama atenção).,

o Sr. Nestor Duarte - Quem dJ..
vérge é V. Exá.. que não Quer compre
ender 80S atrtbuiçócs d~.~ Assem..
·bléia. CODstituinte.

O SR. NERJro RA?'l:OS - Lamento
profundamente a dificuldade de com...
preensão a que se refere o meu no..
bre colega. .

O Sr. Ne:Jtor Dua.rte - Também o
]aI!lento.

O Sft. NERElJ' RAMOS - Mas eSl;a.
falta' de compreensão não deTe ·cor...
rer por minha culpa.

O Sr. Aloísio de Castro - Para cor
roborar o pensamento de V, Ex.a i>er
gunta.r1a se a Lei Constitucional nú...
mero 16 esta.ria sendo defendida e de
pé, se acaso a União Democrá.tiCa.
Naciona.l tivesse vencido o pleIto e o'
Sr. Eduardo Gomes ocup~sse a Presi
dência da República.

O s~.Pau.lo Sarasate ~ V. Ex.a
não ouviu o discurso. de ontem do
Deputado Otávio Mangabeira. A "rel;
posta tol dada, antecipadamente, ao
aparte de' V. Ex.a,

O ST. Aloisio de Castro - 'E' êsse
o aspecto que deve ser encnraAo do
ponto de vistà polit1eo. O aspecto ju
rlc:1ko não é êsse.

O Sr. José Bonífaefo - V. ELa está
atrasado de 24 horas.

.0 SR. NEREO' RAMOS - Não. quero,
meus nobres colegas. dar ê~se aspecto
partidário ao debate .•.

O Sr. Plínio Barreto - De fato, não
deve dar .

. <> Slt. NEREU R.mos - ... e por Isso,
nem sequer invoquei o n0U1:e do canw

d1dato vitorioso nas eleições de 2 de
dezembro. Não queria dar êsse aspecto
ao deba.te· para não repetir o Que te
n...·lO ouVido por 801 -- o Ministro Sam
paio Dóris. Clusndaredigiu essa lei.

. fê-la no ambiente de vitórla em que
viviam os governistas de então, isto é,
da. V1tóril,l. do Brigadeiro Eduatdo Go
mes. (Palmas. Apoiados e não apOia
dos) •

ca:. E~ 'precisamente a teoria que se
~mos.

O Sr~ Amando Fontes ....: V. Ex. cs-'
posa a Lei Constitucional n.o 15? Ace1~
ta. os .artigos 1.° e 2.°1

O SR. NERJro RAMOS - Já. esperavl"
o aparte. O meu nobre colega hà de
ter. no desenvolvimento do meu cUs
curso. a resposta nãos6 a .seu apane,
como a outros pontos.

O Sr. Amando Fontes - Aguard~
rei a exposição àe V.' Exa.

O SR. NEREU RAMOS -VV. Exas.
hão de concede:t"-me o direito' de tra-.
çar o rumo do meu discurso, como o
entendo nl'cessário à clareza e ele-
va.ção do debate. ;.

O ,S:-. Amando Fontes - Sem dU-
V1da. .

O SR. NERE'tT R.t\l\4os - Agradeço dtJ
coração os apartes que me são dados,
porque revelam, a ,atenção' qt4e me;
está sendo dispensada, c isso s6 me
pode ser .agradáveL '.'

'A Lei Constitucional estabelece, no
~. 1.°.:1, cor.apetêncl;l. d.t ASsembléia.
C"n~tit\lln~ pua. e\aco-r"lo't e í>t~u\'"
ga.r a ·COI'..stltUíção do pais, ressa1vD.~

da a 'legitimIdade da eletção do Pre..
6iàente da Repúbllca;no art. 2.° de..
Cine as .atrtbu1çó~que permaneceIl::ro
eD.1 mãos do Poder Executivo. cumub..
tiv-amente com as funções legislativas.

Essa lei constitucionel representa
perfeitamente o nosso pensamento ~m" ~

re!a.ção ao debate que aqui ontem Si#

tr~vou ... (Muito bem>. Sustentamos!
com o Prot. sampaio Daria, que a As...
sembléia Const!tu1nte, ora convocada.
tem DOr missão promulgar e-elaborar
B Constituição da República. ," .

.O Sr. Plínío Baáeto' - Todos nós
BUStentamos a mesnússima. coisa.

O SR. NERE'O RAMOS - - vv..Exas.
sustentam um pouco mais do que eb.·

O Sr.PZínio Barreto - Vamos ver.

O SR.. NEREO RA.?4o~ - :qv. ~.
vel1flcarão, no desenvolvimento do
meu discur&O,e quando encarar, prõ...
pnamente. a ,indicação apresentada.
.que divergem' do Pro!. Sampaio Dó..
rta~ .
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, .Não desejo fazer ao Ministro Sam
paio Dória .a injustiça de acreditar que
S. Ex. tenha redigiào essa lei para.,
com ela, governar o candIdato de suas
preferências. (Palmas no reci1ttoe nas
galerias). Desejo fazer-lhe a. jusUça.

· de acreditar - e cont.teço-o, há. longos
anos. como homem puro - que S. Ex.,
quando redigiu essa lei constitucional
sc inspirou' nos mais elevados interês
ses da Nação.

. O Sr. Plínio Barreto - Apoiado. 00
.nheço bem o Sr. Sampaio D6r1a, e os
IntuItos de S. Ex. foram l'eelmente
êsses que V. Ex., com tôdo. Justiça,
lhe atribui.

O SR. NEREU RAMOS -:... V. Ex. sa.be
· que conheço o Ministro Sampaio Dór!a
desde os tempos em' que. junto3. cur
sávamos a velha Fa.culdade de Direito

·de São Paulo. Desde então, tomei':me
seu amigo. e admirador de sua inte
llgênçia.

O Sr. M ária Brant - E de seu
caráter.

O SR .....Nl':REU RAMOS - Não me re- .
feri ao seu caráter, porque seria in
capaz de me torna:r seu amigo .se não
o tivesse na conta em que Vossa
Excia.. também o tem.

, ~

, O Sr. Costa Neto - O Ministro
Sampaio Dóris. praticou alguns erros,
mas não intencionais. Como professor
e homem de ciência. é· um brasileiro
eminente.

O Sr. Amando Fontes - O 5r. Em
baixador Mé\.Cedo Soares, ao chegar a
São Paulo, no discurso que proferiu,
dedico:~ largo trecho para exa,lçar a
,figura do Ministro Sampaio Dória..- .
, O SR. NEREtr RAMOS, - O que disse
não está- em d1ssonância com o que
acaba de afirmar V. Exc1a.

Se invoquei a. autoridude de Sr.
SampaIo DórIa, fi-lo porque reconheço
nêle um. grande mestre de Direlto
Constitucional.

O Sr.' Plínio Barreto -' E 1JDl'gran.
de ].:ol!tico.

O' SR~ NEREU RAMOS - A doutrina.
que essa; Lei Constitucional acolhe é a
que defendemos'. Sustentamos, nós. do
Partido Social Democrático, que a As-

·sembléIa ConstituL"1te tem por missão

úrnca e exclusiva votar a nova 00nst1
tuição da R!lpúbl1~a; que deve substi
tuir a Carta Constitucional de 10 de
novembro. 1:: isso que a Lei Constitu
cional n,o 15 determina. E esta lel~

felta por um grande jurisconsulto e
constltucionaHstn, se conforma·e har
mo:r:ilza com IlS nossas tradições e pre
cedentes histórlcos.

O Sr. Paulo Sarasate - E onde está,
s. soberania nacional, neste momento?
Ela decorre do povo e reside na As
sembléia Constittúnte.

O Sr. Costa Netp -:- O conceIto de
so'OO:anla não é absoluto:

O Sr. Paulo Sarasate --: Exa.ta
mente.

O Sn. NEnEU RAMos - A .. soberania
está com a Nação que exerce não só
por intermédio destã-ms'embléla, como
por melo dos outros'dois ..poderes em.
funcionamento. (Muito bem; palmas)"•.

O voto popular de 2 de dezembro não
nos deu o monopólio, a exclusividade
dessa soberania. (Muito õem).· A '50-.
berania também é expreSsa, pelos .dois
'outros ·poder,es que' representam, a
Nã:~~(P..almas) .

O Sr. Nestor ~U~rl~ ~~ A' soberãnÜi:-~-'
da Assembléia é exclusIvamente nossa,

O Sr. Paulo Sarasatc' - A tese da
maioria é uma subversão. Não se con
cilia com o verdadeiro 'conceito de so
berania.

. .

. O SR. NEnEU RAMOS - VV. ExCias.
defenderão, oportunamente, seu ponto
de vista. Quero também externar o 'do
m'eu Partido. Parece não agradar aVV.
Excias. a invocação. em apoio de m.1.
nhas considerações à lei eieitoral do
Pro!. Sampaio Dórla. '.
, -.-.

O Sr. Praão :Celly - Ao c:cntrárlo:
- nosso deve~ é examinar I detidamente"

essa Lei Constitucional.
. , O 'Sr. Pàulo Sarasate - EstlUJ10S
esclarecendo e apreciamos os esclare
c1mentos.

.O Sr. José Leomil ~ O nobre ora
:dor sustenta uma Constituiçãe que
não existe juridicamente em face de
seus próprios têrmos porque ~
ter validade deveria ter 51do submetl-
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da. à sa.nção do povo brasileiro, como
&11 se determi:ç.a. Nenhuma dessas
leis pode tutelar a soberania des~

• Assembléia.

O Se. NER1:.'U RAMOS - Diria ao no~

brc Deputa.do da Bancada Comun1s
ta ...

O Sr. José f.;eomil - Não sou co_o
munisto,. TerIa multa honra, se o fõs~

8e. Sou deputado da. bancada udents-·
ta.

O S!. N,ERE'U RAJl'tos - Lamento o
eqUívoco. Mas' direi a V. Exa. que
a resposta ao seu aparte está'. na. ·in
dicação de seus iluStres vizinhos, da
bancada. camulÚsta, q~e propõem a.
revogação da Carta de 1937. Se ela.
não existisse, não precisaria. ser re-
vogada. .

O Sr. Hermes Lima - COlno con
cUia V. Exa. o fato· de sermos repre
icntantes do povo e não estarmos· 11
gados a nenhum compromisso "de res
peito l'arn. com a Constituição de
19371 (Palmas). Veja 'V. Em•• Uus
tre Senador. como se ~ concilia: nós.
representantes do povo, juramos res
peitar a Constituição que f6r adotada.
Se a Constituiçâo de 37 está Vigente,

,nós, representantes do povo, não t\UIlos
nath com essa Constituição e a ela.
nâo devemos respeIto (PaZmas).

Ó Sr. Acúrcio TólTcs: - Fomos
eleitos em virtude dessa. Constituição.

O SR. NEREU RAl40S - Rea.hnente,
fomos eleitos em virtude dessa. Cons
Utui.lfão.

O Sr. Hermes Lima - Mas não lhe
devemos respeito.

O Sa. NERE1J RAMos - Podia re8
pon.der ao aparte do nobre Peputg,·
do. dizendo que os partidos que aqui
estão se comprometeram a. respeitar
a Constituição, perante o Tribunal
Eleitc-ral.

ST. Nestor Duarte ~ Qual? Co
mo? Onde?

S. Plínio Barreto - Qua.l C()nst1~

tulção? ' .
O SR NEREtT RAMos -- A de 1937.
O Sr. Amando. Fontes - Perdão.

Comprometeram-se a. respeitar ore·
gime democrático.

o Sr. José. Leonil - Quem desres
peitou a Constituição de 37 foi o de
nhor Getúlio Vargas, que a golpeou
várias vêzes. '

, O Sr. Hermes mma - Sf' o Tribu
11_1 :Eleitoral me tivesse p(;d~do decla
raçã.o de respe1to o. ::o.ostttuição ':te
1937, eu teria l'ecusado meti mandat,\,).

O Sr. Prado Kelly - Todo5 nós,
O SR. Nmmu RJ'lMOS - Nâo deseja

mos que os Senhore.s constitumtesa'lul
reunidos respeitem senão os p).·inc1~

pios democrât1cos da. Constituição
de 1937.

O Sr. Plínio Barreto - Mas é L:3so
que queremos.

O Sr. Prado J{eliv - Nem com essa
ressalva é pcssfvel. .

O Sr. Euclides de Figueiredo - A
Constittlição de 3'1, não, r.~EsmO por
Que nãa é 'democrática.

O SR. NEREU RAMOS - Qt."nndo pres
tamos o ccmpromisso, n1.o nos pod1a
mos comprometer a respeitar a.qUilo
que famos destuir.

O Sr. Prado I{elly - É ey.ato: ilquao
que não mais existia

O Sr. Plínto Barreto - Perdão. A
Constituição já estava de:;troída n~

dia em que a ditadura. ca~u I

O Sr. Ltno ~!achado - C'cmprom':!
tamo-nos a respeitar a Cor~stituição

que vamos votar.

O SR. NEitEU RAMOS - O compro.·
znissa dos Senhores Com::tituintp.s,
aqui, fol um cOlIlprom!s",J clássico

O Sr. Hermes Lima -Não apoiado.
O Sr. Prado Kelly - ESl',eremos que

o .nob:re orador complete seu pensa
mento.

O SR. NEnEU RAIllos - O compro
misso que aqui se prestou, e constante
do nosso .Regimento, foi, também, o
prestado pelo.:. Constitui(ltcs de 1891.

O Sr. Hermes Lima -PG~:1eito.

O Sa. NERZU RAMOS - Nosso Regi
mento·reproduziu o mesm:) compro-
misSo. ' .

O ,Sr. Osmar de Aquino - V. 'Exce
lência quer colocar um ato dltator\9.1
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acuna dos poderes soberanos desta
aSl)enibléia .

. ' .) Sr. Prado KeZly - At,1 adicional
não é COIJ.Stituição. A Ca. ta. de 1937
JamaJs poderia ter êsse nê me. F!:)Í
uma Carta outorg:>.da. A Constituição
,56 e outorgada pelos legítJmos repre
sentantes' do povo. Do c{lLl~~·árto. não

.é"Oonstltuição....

O SR. PRESIDENTE '- Atenção!
Está com ti. palavra o il.,~:re Senado:"

'e..•' Nereu Ramos.'.O SR. NiRr.:u RAMOS - SI. Pres1-
. dente, regiStro com satistE~çãt) o aparte

do nobre Deputado,· Sr Prado Kelly.
O Sr. Prado If.eZly - Dado a Vossa

Ex.a. aliás, com tOda defêI'êncía. e
aprêço.. .

.O Sr. Plínio Barreto - O que in
teressa saber é se V. ~"lt'.", considera
êsse ato revogatório ou nãc:

O SR.'NEREU RAMOS - Ull1ató 1nstl·
tuclona,j ni'í.o é uma Constituição.

")portunamente, jessa. as~ertíva .~-

rareJ as conclusões. "
O Sr. Nestor Duarte - Nã,l) acredito,

porque está seguindo caminho. errado.
O Sr. Prado KelZy - Quando me,

refira ti. um, ato lnstitu.:1onal. nesse
sentido, é ao ato emanario ct#? um f!1)
vêrno .revoln.c1onárl0 ou de fôrça.

.O s~ NEREt1 RAMOS - ...'\ Constitui
ção.de 1937.

O Sr. Plínio Barreto - Não é Cons~
, titulção!

'0 Sr. Osma;· de Aquinc -,E~ ato dl
tatorlal.

. O Sa.. Nmu RAMOS - .•• à Carta
Constitucional de 1937, já. r) decidiu o
Póder Judiclário~ está Pro plena. 11-
genc1a, ... , ' .
~O Sr. Plinto· Barreto .....::. Não decidiu

tal. '

O SR. N'EREU RAMOS - :. com ex
ceção das partes revog-e.1~s por leis
posterioreS'•
- O Sr. PradO KeZZy - () PoderJ\Ídi
'c1árlo aceita uma :ituac;á.l') de. fato;
não uma situação "de Jure .

O Sr. Hermes -L~ma O pocer Ju-
diclânO"não tinha outra c.oisa a fazer.'
. . O 'SY. José l"e.onU - Do contrário,
seria absorvido.

, O ·Sr. Ilermes Uma, - Era. GO,'vêmo
de fato .

. O Sa. NEnEU RAlIIl05' - Não apenas
o Poder Judiciário. O Govêmo de
fato, 1nstitUído em 29 de .autubro de
1945, que nos a.briu as portas da As
sembléia Const1tuíme. também cons1
derou vigente a Carta Constitucional .
, .O Sr. Plínio Barreto - Revogou-a,
pela emenda a que V.-Ex.l\ se referIu.

O Sr. Ernãni Sátiro _. Os pOderes
eunstitmntes o:ião ilimitados pela sua.
própria natureza. independentement.e
df: qualquer decreto ou atO do Go
vêmo.

O Sr. Lino Machada - Não fói re
vogada ',em sua.· pleIÚtude. Vou dar
exemplo concreto. Bá mi11tares exer
cendo o mandato pela Constituição to
ta.litária de 1937. Por êsse Estatuto
deveriam passar,tmed1a.ta.m~nte para.
a reserva. Pergunto "a-v:--Ex.4 : isfo
foi o~servado ? Passaram para a.
reserva? Não! Aqui estão va
rios dêles; General PInto Aleixo, 00
xrumdante Amara.l Peixoto, Juraêl l\4a
ga!hães e eLl, 'que tenho a honra de
dar êssfl aparte n. V. Ex. Como ve-·
mos, a Constituição de 1937 não e.stá
em-vígm:~ em._~a a stla plenitude.

O SR. NERF:D' R/..MOS -Agradeço'o
apa.rte de V. Ex., ma.q devo declarar
que náo~tou a.qui para tratar do caso
dOfo Deputados m1l1ta.res. ,mas para
expor a doutrina do' meu partido. V.
Ex.a pode estal: "certo de que, quando
fizermos a nova Constituição do
Brasil, lá farei const:l.r meu pensa.
mento relativamente às classes ar-
)llRdas." . .'
. O Sr. Lino MechaM - V. Ex.a afIrma que a Constituição está em vigo).".
Deve exclarecer o fato que aponto.

O SR. NERE'D' RAMos - V. Ex.C. Babe
que fui modesto colaborador daCons
tituição de 34; fui um de seus signa
tários. Por co~gu1nte,V. Ex. não
pode t.er· dúvida a respeito de m1n.ba
orientação e de meu ponta de vista..
Ufuito õC1n.)

O Sr. Lino Machaéú:J - Foi um d~

'seus colaboradores. Mas está fugindo
à. pergunta.

O SR. NEREtI' RAMos - VV. Ex.··não me ,desv1arão ,do rumo que me
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Peço· a
que" me
discursos

tracei neste discurso. Hei de expor
() pensamento de:> meu PartIdo, pal·d.,
depois, chegar a análise da indicaçO,o
da UDN, do Partido Republicano e.
,Posteriormente, do' Partido ComuI'Jsta.

O Sr. PUnio Barreto - .Ao contrà
rio: queremos ouvir a V. Ex.a

O SR. N'EREU, RA.'\Itos - O que há.
de positivo é o seguinte: existe uma. lei
constitucional 'que derrogou alguns
preceitos da Constituição de 1937 . .

O Sr. Plínio Barreto - Preceitos
b~lcos:

, O SR. NEREU RAMos - ••. ,e' que es
tabelece claramente quais as nossas
atribuições. E essa. iei constitucional
não apresenta novidade alguma.
. Já na Constituinte de 1934 se deba

-teu essa mesma questão a da compe-'
tência da AsGcmbléla Constituinte.

O Sr. Paulo Sarasate ~ A Constl
tuinte referendou o ato institucional.
Está !lOS Anais dá' Constituinte de 34:
c, agora, não querem referendar coisa
alguma. V Ex.a foi quem trouxe o
exemplo de 1934. .

O SR. NEREU RAMOS - Não era ne~

cessárlo essa aprovação. A mOÇâ'O
aprovada pela Assembléia Constituin
t:~ de 1934 foi" aqUi defendida Delo
Deputado Medeiros Neto... .

O ST. Pau.lo SaTasate-' Líder da
maioria..

O SR. NZREU RAMos - ••• que' co-
m.eçou dizendo que sabia f como 1u
rista, da desnecessidade daquelá. mo-
ção! .

O ST~ Pc.ulo' Sara3ate -Mas fol .
a.provada.

O' SR. NEREU RAMOS - Contra essa.
tnd1cação sé rebela.ram muitos DePIl
tados e se bem me recordo entre êles
~ achava o então Deputado Lev1 Car-

o ne1ro. urna das nossas culIrJnãncias
em matéria de. direito. (Apoiados

, .Muito bem.) Recordo-ine 19ualment.t'.
d.e que contra ela se rebeIa.ram Odilon
Braga., Agamemnon Maga.lb.ãese tan
tos outros, que a julgavam completa..
mente desnecessária.

O Sr. Plínio Barreto - Porque exis
tia o ato instituciona.l. base de todos
0$. argumento:s dos· juristas que se pro
nuncwam.

o SR, NERElJ' RAM:OS
V. Excla., Sr. Prcnldenlie,
permita dar uns apartes aos
dos nossos colegas. 'Risos).

O Sr. Agamemnon Magalháes - As
assembléias constituintes têm os po..
deres que Ines são d~erldos no ato ela
convocaçã.o.

O Sr. Soares Filho - Até êste ins~

tante, não aparteei V. Exc1a.

O SR. NEREU RAMOS ~ N:ão r.oOleel
pessoa alguma.

O Sr, Soares Filho - V. E~cia. tS"':
tabelece como centro de sua argu
mentaçãoa lei constituclonal n.o 15.
Esta lei dá. à. A.')SeIllbl~la Consti-

tUinte.. '

o SR.. PRESIDENTE. - Peço ~
nobres deputados que permita.m ao
orador continuar seu discurso.

O Sr. Soares Filho - Vejo que
. V. ExC!a. Sr. Presidente. não gosta;

de deputados que aparteiam pouco. É
a minha primeira interl'erêncla neste
discurso.

O SR. PRESIDENTE - Apenas de-o
'sejo cumprir o Regimento. Os depu
ta<ios so podem apartear, quando o
orador consente.

O SR. NEREU RAMOS - Permito os
spartes SI. Presidente.

O Sr. Soares Filho - A Lei Cons..
titucional n.o 15 dá à Assembléia Cons
tituiute poderes soberanos e illm1tados
para elaborar a ConstitUlção. Pois
bem; nesses mesmos poderes tl1mitados
e :5ot>era..:os é que a O. D. N.· ba.~1s.

a sua indicação, porqUe a Carta Cóns
titudonai de. 37 atenta contra essa s~

berania P. contra êsses poderes 1lim1..
tados.

O SR. NEREU RAMos - Vou conti
nuar a expor '1 pensamento do meu
Partido; e nessa exposição verá -o meu
nobre colega que não assento O' meu
racioc1nio apenas na' lei constitucional·
D.O 15; assento-o também na r.1outrina
c nos precedentes históricOS dentro do
Brasll.
.. Nâo pude chegar a.té lá. parque os
nobres colega.s pretenderam inverter
a ordem do meu discurso, e quiseram
conbecer. desde !ogo, os meus argu..
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meRtos em ralação à sua indicação.
Maspe1;o-lhes que, em primeiro lugar,
procurem conhecer a nossa orientação,
para depol~ nos e~igirem quantas ex
plicações queiram.'

V. Excl.a, , 51' • Presi-dente, sabe
existir uma doutrina que .estabelece
poderes ilimitados e irrestritos para
ns assembléias constituintes.

Quando tais assembléias surgem de
mo....imentos ,evolucionários, quando
provênt diretamente. dêsses movi

. men'tos, trazem os poderes mais am-
, pIos e mais irrestritos Quando, po-

rém, ~omo no caso presente, essas
,assembléias são cI)nvocadas por .un
poder de tato )reexistentc, trazem os
poderes' que lhes dão os ~tos da sua
convocação. Foi sempre assim no
:Brasil.

O Sr. Prado Kelly - V. Excia. sub
, llnhe a frase: poder de fato,.

O Sr. Amando Fontes - V. Excla.
sobrepõe um poder de fato à. sobe
rania que reside no povo?

O SR. NEl;tEU R....MOS - V. Excia.
vai ver que não sobreponho.

O Sr. Bernardes Filho - Quando
toi decretada a Carta de 37, tomaram
se em consideração as tr!.di~ões bra~
sl1eiras? (Muito bem) •

O 511. NEREU RAMos - A Carta
de 37 resultou de um golpe de estado
destlnado a resolver uma crise po
Iftica no BrasU. (Protesto~ ela. m'l-

'nona) •
O Sr. Bernardes Filho - H'OSS:lS

tradições não foram consideradas.
O. S!t. NEREU :a.\MCS - Vossas Ex

celências não querem que eu me man
tenha no terreno jurlcllco: Vossas
Excelên~las rl.esejam encaminhar-)1le
para o lado pol1Uco. Não! Tenham
p3.Ciência:ouçam primeiro os argll
mento-s de ordem jurid1c3., em que
se firma o meu Partido. se eu qU1
~esse colocar, desde logo, a questão
no terre-no politlco, tê-Io-ia feito .•.

O Sr. PUnio Barreto - M9..5 não
seria elegante.

O ·Sa. NEP..EU' RAM06 :..-. .... porque
. estamos aqui com-o expressão da. von-
ta.de nacional. .

A campanha poUtica de ·Vossas Ex
celências f01 coloc;Lda em tOmo da.

Constituição de 37. VV. Exeias., po
rém, não foram venc~dores; vence-'
ram aquêlcs que contribulram; cola
boraram cu serviram ao riJg'ime de
10 de novembro, na certeza de que
cstav:::.m servindo ao .Brasil.

O Sr. Plinio Barreto - ..e\ campa..
nha roi travada no terreno da res
taul'açã.o das ir..stituiçÕes democráti
c~s.

O Sn. NERW RAMOS - Se t1vés
semos de con!iIl1tar ex.clusivamentc.: a.
soberania nacional, já. a teríamos ex
pressa na votaçi-o que aqui nos trou
xc. (Apoiados e não apofadoc)

O Sr. Jaei de Fi[/ucíredc. ~ VOSRa:i
Excelências nã.o defenderam assa
Constituição n~s vésperas da el~i

ção.
O Sr. Plínio Barreto - Vossa 1!.'1<

celênda não cita - um ;>6 discursu,
um s6 artigo. em que S~ focal1z3,$se,
como pO:lto cc·ntral da campanha, a.
manutcnçio oua revogação da carta
de 37..

(Trccam-se 1l.Um.erosos apdrte3.
O Sr. Presidente pede aten

-_·----Ç40), -- ..

o SR. NEREU RAMOS Lamento
não poder responder aos apartes,
porque, a balbúrdia que se estabek:o

. ceu não me permitiu ouvi-los.

O Sr. Hermes Lima - Vossa 'Ex-
,celência ,l)e esquece de que o pró
prio canditado do Partido SoctaI De
mocrático se declarou contra a CO%l3
tituição de 37. (Palmas).

O SR. NEREU RAMOS - O dee12
rar-f:e contra 11 Constituição de 37
não altera o princípio que. venho de
fendendo <Mu.ito bem): de' qUl" a
nossa 'atribuição aqui é uma 'e ~%

clusiva a de elaborar a' nova
COnstituição da .R.(!públlca.· VOSSab
Excelências ataquem o argumento
central d-o meu discurso.

O ·Sr. Plínio Barreto Alt.era
muito. S~ a ,campanha tôsse esta-

. b~lecida em tôrno da manutenção ou
da revogaç,ão da Carta de 37, Vostias
Excelênci3,s' teriam tida rllzão A
campanha, porém, nâo foi posta nes
se terreno. Fêz-se pela rcstamaçl\o
das Instituições democráticas. (Muito
bem) •
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Não recuo.
que, neste
cog1~r da

o eR. NEREU. RAM<>S - Vossa Ex
celên<:la há. de permitir que um mp
desto pol1tico de provinda (não apota..
dos) ...

O Sr. Plínio Barreto - Mais mo
desto sou eu, que nem sou polftl~~.

O SR. NER:::U RAMOS"- ••• q'lle
accmpanhou o desenvolvimento de
tôda a campanha, tellha também
conh~lmcnto de como foi ela. lelt;;!..
A campanha se !êz, precisamen~,e,

contra. a Const1tdção de 37
O Sr. Plinio Barreto - Contra os·

regimes ditatoriais.
O Sn. NEREU. RA~IOS - E nós, f,S

que apoiamos êste regime, fomos i;lS

preferidos pelo povo brns1lelro (Mui
to bem. Palmas.)

O Sr. Juraci Magalhães - Não de
~enderam êsse regirn~ cm tempo
oportuno.

O Sr. Plínio Barreto - VV. EExs.
nunca disseram Isso.

o SR. NEREURAMOS - PorventUl"a
s6 é povo aquêle que votou em VV.
EExs? VV. EExs. querem suprimir a
DJaioria da Nação, aquela que n:.rs
mandou BQ.ul. -.

O Sr. Plínio Barreto - Não ouvi
um só ãiscurso. nem 11 um s6 art1g~

em que VV. EExs. dissessem que .l:U

tra:vam no pi:Iw em defesa da Co~1.')~
titulção de 37. O cancUdato de VV.
EExs. fêz' questão de assinalar OS
seus propósitos ~emocl·át1cos.

O SR. NEnEU RAMOS - Não vicme:s
aqui para defender a Constituição de
37 (multo bem.) , mas para votar uma
nova Constituição;

O Sr. Plínío Barreto - Está ::erto.
V. Exa.. recua?

O Sn. NEREU .R~r.tos 
Meu a.rgumento é. o de
instante, não podemos
Constituição de 37.

O Sr. Hermes Lima - Podemo;).
O SR. NEIUro RAMOS - VV. EExs.

s; coloquem. DO terr~no jurld1co em
que me coloquei. Param VV. EExs.
qu~ trouxeram pa.ra aqui Q. qUPesTáo
da Carta r\e 37. .

O Sr. Plinio Barreto Por/}lle
acha.mos que deve ser' revogada, para

estar de acOrdo com a campanha
nossa e de VV. EExs.

O Sn. ~EREU RAMOS -- Nós, os ao
Partido SocIal Dem,ccrátlco, viem.)s
aqui [JZll'a '1ota.i: uma nova Constitui-'
·ção ...

O Sr. Plínio Ba:rreto ,- Também
nós.

O Sr... NERtnr- RAMOS - ••• c .115.0
pata votar retalhos ele Constituição,
nem para elabol'ar atos mst1tucl.O
nais. Temos'Sltrlbu1ções de:l:'inidas nu~
ma lei Constitucional; temosatr11;m1~

çóes definidas pelos precedentes his
tóricos brasileiros e também pela me
lhor doutrina. VV. EExs. hão de
permitir que exponh:l meu pensamc:n~

to) por essa face.
O Sr. Alíomar Baleeiro - V. Exa..

permite um aps.rte a fim' de obter
um ~~Jarecimento?

.O Se. NEREU RAMOS - Com multo
prazer.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Vossa
Ex.n disse, anteontem, aqui, e com
muita razão, porque tem t!tulospara
isto; que não era um ~nadol' fà.cil
nlente a.trapalhável. Nós, também,
queremos se:r constituintes que não
se' atrapalham. O problema é de
clareza merlcilaBa.. A Un1ão Democrá
tica Nactonal não .veio<i1scutir a Cons
tituição de 37. O que ela encarou
foi a situação de fato do Brasil, em
que há, no momento, uma autoridade,
o .Sr . P:C<lsldentc da Repúbli<:a.1n
vestido cc poàeres dixr!cion::r1os.

Sugeriu então à. maIoria que uma
comissão elaborasse um ato abrevia
do,peJo qual se limitasse o arbítrio
do Sr. Presidente da República. De..,
sejamos agora que V. Ex.o. nos es
clareça se há. n.&. l\t1tude do Partido'
Social Democrático, vontade de voltar
à ConsUtuição de 37, recusando a lei
que a Assembléia pode evidentemente .
fazer desde já., limitando os poderes
do Pr.csidente da. Repúbll~a e lm'Pri~

mlndo f'orma con:>t1tudonal ao Brasil.

O Sn. Nrnuro RAMos - se o· nobre
-colega Di.C t1ves~e d21.do a honra de
ouvir a. prImelra. parte do roeudis
curso •••

O Sr. Aliomar Btdeeiro - Ouvi com
religiosa. atenção.



o SR. NERZU RAMOS - Deve, então,
ter ouvido m1nha deelaraçãO,.de que,
depois de fazer a exposIção do ponto
de vista do meu partido, entraria na
análise da opInIão do de V. Ex.R, Vossa
Ex." é muito intransigente. Por que.
quer que eu entre na análise da Jndi
cação de V. Ex.lI. antes da apreciação
do ponto de vista. do meu partido?
(Muito bem) •
. O·Sr. Aliomar Baleeiro - Aguar
darei, então,

Sebe:no-

o SR. N.!'.:!\tu' RAMOS - VV,. Exc1as.
há.o de concordar em que estam.os aqui
Para um trabalho de colaboração.

O Sr. Prado KcZlV - Muito bem.
O SR, NERE'U' .R~Mcis - Meu parti

do, que tem nuloria nesta Assem
bJéla•.•

O Sr. Adelmar Rocha
}o de sobra.

o SR. NtREU' PlAMOS - que· tem
malona Ineontrastá'Vel neste· Parla-:
mente c que pocl13" por sl s6, elaborar
uma CQnstitu1çé.o, quis, desde logo,
re-velar à Nação não serêsse o seu
propós1to, nem o seu pensamento:--' .

O Sr. Pau.lo Saraeate - Isso seria
, !a.sc1smõ. (Aplc,usos gerais.)

O Sr. AdroaLdo Cosra - Ou comu~

tUsmo, que é· a mesma. coíRa.· .
O Sr. Paulo Scrasate - lSS<l é lá

. com V. Exa.

O Sa. NE.'\EU RAMOS - O nobre CO~

lega. efuse, em linguagem' mais afei
çoada 3.s galerias, o que eu dissera
na mInha modesta linguagem (M uitc
bem.) Se Quiséssemos fazer aqUI uma
obra de partlC1o, n6s, do Partido Social
Democrático, não teríamos dado nosso
vo,.to ao vice-Presidente desta. Casa..
Sr. Otávio Mangabeira... (Muito bem)
QuIsemos, com os nossos sufrã.g1os,de
fender wna orientação e significar
uma atitude.

O Sr. Ltno Mac1l.a.àO - E' preciso
notar que í'..5 opoolções também 'agiram
com e. mesma elegâ,ncin.. sufragando o
nonte do em.le·nte S:-.Melo Viana oara
Pres1dente da .'\sseJXLblé1a Const~tl.un-
te de 19~6. .

, O SR. NEREU R.u!'OB - Pergunto ao
nobre Constituinte: que me a.parte1a
.tào zang-ado: quem. contestou isso?

o Sr, Lfno Machado ,.:- Nunca apnr
te10 a V. Exa. zanga.do. Admiro· o
desde a Constltulnte etc 34. '

O SR. NERE1J' RAMOS - Muito obn.;,
gad'o.

O Sr. Lfno j,1iac71.Culo - Alpcnas, de!'
cerro tona.lidfllde A m.1nha vez Dara
que V. Exa. pUdesse oUV1r-me: .

O SR. Nlmro Rn.MOS· - Votando nc;
enunente PresIdente da União Demo
cra.tJ..ca NacIonal, (fWsemos definir
PC?ssa orlcntaçã.fJ, patentear q~ esta
era uma: AssembLéia de prasHc1ros
preocupados única e ex~lusIvamente

com H. elaborl:f,ção da Carta Magna da
República.

O Sr. Acúrcio Tôrres - MU1to bem.
. O SR. NEREt1 RAMôS .=. Quisemos, com
êste gesto, traça],' uma orlent?-ção para.
o futuro. Mas;~nessa orientação, não
vaI absolutamente a derrocada dos
pnnclp10s que defenciemos, quanto às
atribuições: desta Assembléia. FiXamo
nos neste ponto de doutrina. de le
gislação constittLCion?.l que se contor-

--ma.- e.harIAc.n1za com os nossos prece~'
dentes históriCOS:

.O malS conhe.c1do dos nossos cons
t!tu~1onaI1~ta8, Jo!~ BarbaLJ1o. Ja cn...
slnava que "os Congressos Constitu
1ntes são assembléi~ especiais e ex....
traordlná.r1?s, de5t1n2àas a realizar ou
reformar acrgz.Il1zaçi\o poIftica da na
ção que os elege. Seus poderes. - nem
outra doutI'ina estou sustentanao •.•.

O Sr. Jurandir Pires Ferreira- E
nos também.

O SR. NERE'tT 'RAr.ms - .,. seus po
deres .constam, em geral, .• ,.

O Sr. Nestor Du.arte - Em geral.
O SR. NEREU· RAMOS - ••• do ato

de sua convocação e interpretam-se
em \1sta dêle e dos fins para. que elas'
se reúnem.' Esta noção iInlJIica a so
lução da 1mportante questão dos li
mites dos poderes das assembléias
constituintes. A na.tureza. delas,sua.
razão de sc,r, sua missão, a origem de
seu poder e autoridade, fundamentam
solução contrária à extensão Himita.cfu,
de tais poderes."

O Sr. Jode MeMes-A tese de Jo~o

Barbalho nlía aproveita a V. Ex.A.
O Sr. Jurandir Pires Ferreira - A

nossa Constltu1nte tal convocn.da. com.
poderes 1llmitados.
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'. _, o SR. NEREtT·RAlIIIos - E nesse sen
tido bem alto fa.lam, entre nó.:;, iIXl
po'rtantes precedentes históricos.

O Sr. Amando Fontes - InfeliZ
mente, o grande .constitucionalista
Joao ;B:lrbaUl0 não falou ai como o
Jurisconsulto que' todos admiramos.
FoI membro da Constituinte de 91,
partidário e;lCtremado do Govêrno
Provisório de então, e, por 1SS0, sus
tentou esse pqnto de vista, porque,
naquela Constituinte. se manifestou
can~ário a uma lndic::v;ão ali apresen
tada. semelhante à nossa.

. '" ú Sr. Ferreira de Sousa - Deve~se
'alnda reparar· no taio de. haver a
Constit,uinte de 34 contrariado intei
ramente êste princ1pio. Convocada ex
clusi.vamente- para, votar a Consti
tuição resolveu, - depois, continuar
como Poder Legislativo.

O Sr. Acúrcio Tõrres. Uma vez 'ela
, borada a Constituição..

. O Sr. Adroaldo Costa - Carlos Ma
x1mU1ano não toi coitstltU1nte de 91
e, não obstante, em su.a obra, sustenta
a nlesma tese de João Barbalho.

<Trocam-se outros a.partes) .

O Sa" NEnEU RAMOS - Quando não
fõsse essa a opinião do constituciona
lista' João Barbalho, sena, então, "a
opiniâo do historiador dos nossos pre-
cedentes históricos. _

O Sr. Ama1lo10 Fontes - A opinião
do pol1ticO., .

O SR. N'EREU R-AMos - E êle refere
os pTec~dentes.

O Sr. Plínio Barreto - V. Ex.a náo
admite que a Assembléia Constituinte,
apesj!l.r dos poderes il1mltadoe de que
dispõe, possa adotar êste ou aquêle
método para votação da Constituição?
Estamos diante d~ uma" situ:lção anô
mala.

O SR. NEnEU· RAMOS - Essa é a tese
de VV. EE."I:.l1, 'que me permitirei res
ponder na ocasião oportunã.

O 5r. PUnio Barreto - Aguardemos
a resposta ãe V. Ex.a.

O SR. NEREU RAMOS - Por enquan
to. estou expondo a doutrina que aqui
seguimos: a de que a Assembléia Na
cional Constituinte tem os poderes que
lhe foram conferidos no 8to 'de sua
convoc.ação.

o Sr. Plínio Barreto - Poderes
para fazer fi Copst1tulção.

O SR. NEnEU RAMOS - i!: o que ensi
nam os grandes mestres do, D;relto.

O Sr. Plínio Barreto - Mas há n'lul
tas maneiras de' se fn.zer uma Consti-:
tuição. Pode ser feita por partes, cu
em bloco.
..0 SR. NEREU RAMOS - O mesmo en

sinam os mestres de outros pa1ses.
Eu pOderia invocar aquI a autori

dade do Professor Maurlce Haurlou
que ensina o s<:gu1nte :

"A Constituinte não é senão um
poder legislativo especial e ,1ão
um poder governamental comple
to."

o Sr. PUnia Earreto - Mas ~ lSS0
mesmo.

O SR. NEREt1 RAMOS - Verão
VV. Ex<:1as. qu~ o pensamento que
acabo' de expressar coIncide perfeita
mente com eSsa lição.

I'!sto significa que ela rica
subme"lida ao principio da se
paraç:\o dos poderes ..• "

O Si" . PUnia Barreto - Perfelt.a
mente. Não queremos invadir a es
fera da ação do Poder Executivo.

O SR. NEnEU RAMOS - ..... e 15:0 sob
. dois pontos de vista: a) ela não deve
acumular o poder legislativo ordlr-â
rio com o poder constituinte; b) sobre
tudõ, :.j.ãc deve acumular o Poder E"e
euti-vo com o poder leglslativo orcllná-

·;rio."
:e precisamente a doutrina que ve

nho sust~atando: a da diVisão de po
deres" O poder legislativo ord~nár1o
não nos cabe' ainda porque só pode
remos exercê-lo quando estivermos se
parados em Câmara. e Senado. Por
enquanto, o que existe é As!'.e.mbléig.
Constituinte, e esttl. é llm1tada, nos
seus poderes, pelo Ato que no con'Vo
cou. Uma vez que a es~a Assembléia _
não foi conferida. a atribUição de le
gislar ordinàrianwnte. não podemos

.exercê-la.
O Sr. Plínio Barreto - Não quere

mos exercer o poder execut1vo, nem
o poder legISlativo orcUnarlo. ES'.am'.lS
no terreno estritamente co·nstitucl0na.4
e 'dêle não sa.1mos.
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o SR. NEREU RAMOS - SI." VV.E"clas.
,nã.o querem eKercê-lo, nâo se1 como
querem delegá-lo ao Poder Executivo.

O Sr. PHnto Barreto - Queremos
apenll.s regularlZá-lo.

O Sr.. NEREU RAMOS - O Ato .Ins
titucIonal, como VV. Excias. entendem,
.é' uma delegaçu.o da Assembléia, e $e
VV. Exclas. não têm êsses podf::res ,,"V1
dentemcnte nâCi podem delegá-lo.

O Sr. Gabriel Passos - V. Excia. está
expondo com muito brilho, e não era
de esperar-se o contràr1o, a teor~a ano
separação de poderes. Ma.s é precI
so se com?reenda que não é próprIo
do regime democrático presidencialis
ta, com separação de poderes, que o
Sr . Presidente da República balxe ete..
eretos-leis.

O Sr. PlEn[~ Barreto- Não estamos
fazendo :'l.to de o'Postcão. nr.m 'Preten
dendo embaraçar a a.çã.o do Sr. Pre..
sIdente da República~ Apenas quere
mos regularizar a. situação a.nônlma
em que nos encontramos e que não
foi criada por n6s.

O SR. NEREO RAMOS - Ta.mbém n2.o .
foIl1O"~ nós. que fizemos a lei constitu
cional n.o 15:

O Sr. Ferreira de Sousa. - V. Excla.
já se mostrou grande observa.dor da
lei da 'convocação da Constituinte. 1I19S

deve se lembrar de que a. atual
Assemblela está convocada· pela ::na.
mada Lei Adicional n.o 9. que lhe aa.
fun.;'-óes lef:,rislatlv=:.s.·· E sabe V. Excla.
que o Superior Tribunal Eleitoral,
quar.do P1'ovocado pelo Sr. Sampaio
Dórl::l, declnrou que. como Assem~

bléia legislat1va. Unha poderes cons
tituintes indp'pendentemcnte do decre
to da Sr. Jose Unha.res. .que a.pe"las
-choveu no molha(io. conferindo-lhe
'POderes que já possuía.

O Sr. PUnio BaTTao - A k;sexn
blêla não prectsa.va de nenhuma de
claração do govêrno para considerar
se soberana em suas deliberações.

O SR. NEREt1 RAMOS ~ A teoria que
sustento ê a de!endida pelo Sr. S&m
paio Dória..

O Sr. Ferreira de. Sousa - Repellda
pelo Superior Tribuna.! Eleitoral.

O Sn. NErUrn RAMOS - A Assembléia.
Constituinte tem os poderes cont.td~

no ato de sua convocação. Se não
prevalecesse a Lei Constitucional n.o 15..
teriam de prevalecer, então. os poderes
confc.:'idos pelo Ato Adlc10nal n.o 9~

mais restritos. Mas adoto, porque pos
terlOr e dcrrogrtórl0 daqUele, a. LeI
Constltuc1onaln.o 15. a qual investiu:.
.a 'Ass:embléla de verdadeiros poderes;
Constituintes, mas limitados como po-
dia fa:zê-lo no ato de convocá-Ia, à
elaboração da Constituição.

O Sr. Amando Fontes' - Não podia
O Sn. NEnEU RAMOS - Respeito a.

opinião de V. Ex.C., mas entre ela
e a de João .Bal'balho, de Maurice
B'anriou. o. de Sampaio D6ria, de
Carlos Maximilíano pretiro f!cp-r com..
estas. (Palmas. )

O Sr. Amando Fontes - Se V. Ex."
me permitisse um aparte. eu lhe ex
pUcaria o meu pensamento: se a dou..
trina que sustenta:-de-.:rue o Ato con
vocat6rio de um govêrn. de fato pode
sobrepor..ze a. uma &sembléia Consti
tuinte sobe:-ana, amanhã, qualquer go
vêrno de fL'.to certo de que o povo
iria manife..tar-se nas urnas contra
seus partidários.' baixaria novo decreto
convoeatóno Umitando e mals Um!..

_t;indo os poderes daquela. ConstltuJnte.
(pãlmã8~)"--.... .. _

O SR. NERE'O RAMOS - Poderia res
ponder a V Ex.a..

O S1". Amando Fontes - E eu pronto
a ouvir V. Ex.li com a cons!der80ção
que me merece.

O SR. NeRE'O RAMOS - '" com a
autoridade de mestres do D!reito cons
titucIonal BrasileIro, prefiro. porém
invocar o .J.l.t. tenho à mão. a aUl:ori
dade do Pro! .. Kelsen, que escreveu o
seguinte: '

"Nã.o existe diferença es.senc1~

entre um govêrno de fato e um.
govêrne. de ·1ure em direIto das
gentes. -~. menos aind!l.. no dOül1I:UO
do direito coilstituclonSl'·.

. O Sr. pUnia Barreto - Falta legi
timidade a UD enquanto o outro a'/
tem. A diferença é radical. Não 50

pode confUi.:ldl1 a legitimidade de um
govêrno de direito com a de um go..
vêrno de tMo, e V Ex.- seria. incapsa
de sustentar êsse absurdo. .
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o SR. NEMU RAMOS - Esta Assem~

.~la e tão Legitima qua.nto o Poder
..Executivo. Foram eleitos na mesma
·.ocasião. , .
. O Sr. Plínio· Barreto - Mas o go~
..,emo de 1~37 não o era',

O Sr. Amando Ti"Ontes -'Não há
'!1úv1da quanto a. legitimidade desta
,Assembléia, nem do .atual Govêrno.

O SR. NER)ro RAMOS - Fomos elei
to::! (lore a mcsm&. convocação.
,o Sr. Daniel Càrvalho - .Nlaguém

~ntesta1sso.

. O SR. NEREU RAMOS - Fomos con
\'~adolS sabendo quaiS os poderes de
.quP !amos ser 1nvestidos: a trlbuiçáo
-exclUs1va de fazer a Carta Magna da
Republ1ca.

O Sr. Plínio Barreto. - Queremos
'.reforçar 'ess~ ato.

O SR. NBRE"U RAMOS -... reser
\ando-se ao Poder Executivo, saldo
<ias urnas 11vres de ~ de dezembro, os
JXIC1ereS que o governo de lato ante
.r1orvinha exercendo. .

O Sr. Plínio' Barreto - Insisto em
declarar: queremos refOrÇar sua auto-

'ndade. '
O SR. NEREtTRJUl/IOS - MaisUIDa ra

.zâo para não se lhe ,tirarem. os pode
res, que já.. exerce. .

O Sr. Plínio Bar.reto - Queremos
retorçar, não tirar. Queremo.s .lc;~!

.t1!nar êsses poderes. .
O SR. NEREU RAMOS - Os nobres

Deputados não querem reforçar os
'poderes do Presidente da Repúbli~.

'VV. Exs. querem fazc.r vingar o
ponto de vista polltico e, não, o dou
trinário. (Não apoia '1 flerais). VV.
Exs.·hão de se lembrar de que, ao
começar o discurso, d.eclarel covol..
-vér a questão aspc.cto polftico e jur1-
dico. Estudei, ou, melhor, ven..lJ.o
~tudando o aspecto jurídico para
depo.s passar ao pol1t1co. Queria, e. o
bz por questão de métOdo, o enca.
minhamento da minha or.l.çã.o· nesse
$(.ntldo, porque desejava manter a
Assembléia num. ambiente de seren1-.
1iade e calma, em que pudéssemos de
bater a feição jurídica do caso, com
o pensamento exclusivo na ~deza.

elo BrasIl.

o Sr. PUnia Ba.rreto - E não que
remo:; outrn coisa: .

O Sn. NEIlE"O RAMOS - Sei quanto
apaixonam os debates polHicos •. AqUi,
nesta Câ.mal'a, cada vez que saiml)3
do terreno própriamente constitucl0"
n..1.1 e f.ntramos no âmbito da d1scus..
são política. observamos, até o des
respeito entre colegas que se estimam
e se conhecem. de longa data, porqUe
a política apaixona e extrema os âni-
mos. Preferi, por isso tratar prImeIro
do aspecto jurídIco, a fim de mostra.r
que o meu P.1rt1çlo e5tá seguindo a
tradição eto DireIto. Brasileiro e, ado..
tando essa orientaçãó, nã.o traz i~o..
vação.

o.Sr. Hermes Lima - Asltuaçáo e
d:ferente.

O SR, NEREU R"MOS -. VV. Exs. é
que a ach:lIn diferente'".

O Sr. Plinio. Barreto - 'E' de tato
diferente.

O Sr. Hermes 'Lima - V. Ex. d"
licença para um aparte juridico?

O SR. NEREU PwAMOS - Com' mUito
prazer.

O Sr. Hermes Lima -. A assem
bléia t(m poderes constituintes .u
mitados e não para fazer wna. Cons-
titUfção. O que desejamos é dar uma
lei institucional no govêrno 'que ai
está, exercendo parte dêsses poderes
constituintes•. (Palmas no recinto. e •
nas galerias) •

O Sá. NERE't7 RAMos- V . Ex. ~

um mestre t: oem ~abe que não Oa
demos chegar a UDl~ mesma conclu
são, de~de que partamos' de premissas
diferentes.

V ~ Ex.. parte de uma premissa que
o meu Partido não aceita.

O Sr. Plínio Barreto - Qual é es
sa. .premissa?

O SIt. "NEREU Rwos -' Não pode
mos, por conseguInte, chegar à mes
ma conclusão.

O Sr. PlInio Barreto - A premisJia
não é l\ mesma?

O SR. NEREU RAMOS - Não.
A nossa é no sentido de que· a

Assembléia Constituinte s6 tem um
poder: elaborar a' nova Const1tu1ção
do Brasil. "~

O Sr. Hermes Lima - Não é Jsso.
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o SR. NImE'tT RI\MOS - VV. EEx.1Io
na.o aceitam c.ss~ premissa •.•

O Sr. Plínio Barreto - Aceitamos:
. O Sn. NEnro ·RAMOS - ••• e, assim,

não podem me lev::l.r a concoJ."dar com
VV. EEx. a •.

Se querem me encaixar nessa preMo .
missa, podem n<;ar certos de que se.,
reI sempre o Hder i.'1transigente.

O Sr. Amando Fontes - Sr. SC-·
nadar NereuRamos: não é propria
mente essa a tese do Partido de V. 
Exa. A Comissão elaboradora do pro
jeto de Regimento .na qual VV. EEx.Q,
têm maioria, estabeleceu, no artigo
76, parágrafo único, que, se o Sr.
Presidente da República Julga1' indis
pensável que esta Assembléia se pro
nuncie sôbre' Qualquer resoluçã<>, en
viará mensagem a esta Casa. n qual
Buspenderá os trabalhos constituintes,
para tratar da ~ci solicitada. Logo, o
seu Partido nfo esposa - integralmen
te a tes~ que V. Exa. sustenta.' (Pal-
mas). "

O SR. NEREU Rhr.lOS - V. Exa.
está equivocado. O preceito a que se .
refere está no Regimento antigo ..•

O Sr. Amando Fontes - Mas V.
·Ex. o espqsou.

O Sa. NFREU RA.'\tos - .;. e pode
"r!a. perguntar ao nobre companheiro
de Comissão se não era .eu favorável
à sup;essão dêsse pa!'ágrafo.

O Sr. 'Amando Fontes - Quero
declarar. com tôda a leald~.dc, que,
numa conversa part'cu1àr comigo, V.
Ex' isso me afirmou. "

O Sa. NI::REU RAMOS - V. Ex. por
tanto. nio podesnber. ainda, qual o
pensamento do meu Partido, que ain-
da náo votou. .

V. Ex. não pode dedUzir. de uni
projeto de Regimento -a que fiz
restrIções. reservando-me o' direito a
quaisquer emendas. como os demais
membros da' Comissão - .não' pode
deduzir. repito, nera antecipar o voto
do meu Partido cujo pensamento,
creio, estou expondo~ com tôda. fIde-
lidade. .

, ..Não estou sustentando doutrina a
que se oponha o interesse da nação.
~elo contrãrip: sustento doutrina CJ,ue

se harmoniza, per!eitanient~, com OS
lnterêsses do pais.,

O que o Brasll deseja na. nora pre
sente é que se apresse a elaboração da
nova Carta da Repúbl1cn (palm.a.".,

Não percamos tempo, por 1':)50, em
discutir constituiçõc's provisórias ',pa!,;.

.mas). retalhos de constItUlções (pal
mas), pédaços' de const1tuiçõ~s"·.pal

mas), já que em pedaços está. a Cons-
tituição de 1937. ,

o Sr. PUnia Barreto - E', pre!e
rivel uma Constituição provisórl:1 do
que uma ditadura em pleno regime
constituc1ona:1.

O SR. NER.EU RAMOS - Deixemos
ele lado a ConstitUição de 37 e trí
'lbemos a ~rot'a da elaboração de uma
nova Carta para ~ cem servir <10 p3is.

VV :Exas. hão de concordar comigo
em que a oplnJão pública .do BraSIl c:stá
conosco.

O 5r. PUnia Barieto - Nessa par
te, não ~sté..

~.O."Sr., Hermes Lima - V. Ex. dá
llcenç!t""piira .outro: aparte JUlidica.?.

O SR • .NEREU RAMos -- Com muito
prazer.

O Sr. Hermes. Lima -Vej:l V Ex.
-- e que Deus nos livre e ~u~rd~.da

hipótese: Se o Sr. !?res1den!.e ela Re
. públ~ca morrer não haverá." meio de

substitui-lo•. pela Constituição ele 1937.
(Palmas.) .

O 53. NEREU RAMos-Se minha
memórta não me e in:lel, n" Constl~

. tu1ção de 37 dá-se atribuição ao Cano:'
s~lho Fe~erall hoje senado Federal,
para eleger... . . '

O Sr . .Amcuido 'Fontes - Não tem
poderes para 1S50 .' f

O 5r. Plínio Barreto - Pela teoria
.do o:ador. não tem poderEs.

O Sr. Paulo Sarasate - Aqui tenho
D, "Constituição de 37. Lerei o art1ga.

O Sr. AmandO Fontes - Está mo
dificado pelo ato ,n,o 9.

O Sr. Paulo SarClSate - Não 1In
porta. E' o Senado que vai ~~eger,

mas, coma pela tese do P. S .D., . s6
podem.os elaborar a Constituição. não
podemos fazer coisa. alguma. .

O . SR. NEREU RAuos - Todos que
aqUi se encontram - e não me COIlS-
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" tá que qualquer um se tenha J"nsur-
~gidQ.. . .

O Sr. 'Nestor Duarte - V. Ex. deve
, enveredar pelo terreno policlco porque
no terreno jurídico não é posslv:1 sus..
tentar sua ~ese.,

O SR. NEREU Rf.MOS - Lamento
que V. Ex. procure, constantemente:
desviar meu radoclnl0 do terreno JU"
rldico, para entra.r nl! setor que lhe
é tão ,caro - o da política partt-:!á!'líl..
(Muito bem.) Ficarei no terr~nD da

. doutrina, ,para conduzIr o deb9.1;I> lla
altura em que o'deseja o meu Partido,
na certeza de que contamos, para 1sso,
com a elevação de pensamento elos
ilustres membros da minoria.

O Sr. Plinio Bc.rreto - Muito bem.
Na altura em que foi coloc::tdo pela.
União Democrática Na.c!onal.

O SR NEIU:."'tf RAMOS - Eu o decla
rei em meu discurso.

O Sr. Plínio Barreto - Perfeita
mente.

O SR. NEREU RAMOS - VV. EY..a.s. ,
quando me interromperam, deviam' ter
.ouvido declarar que não defendemos
wna doutrina que não seja consen
tânea com osinterêsses do pais.

O Sr. Hermes Lima - Não é pos-·
'sível defender com mais brilho, do
que V. 'Exa.· está fazendo, uma dou
trina errada. (Apoiados e nâo apota.-
dos). '

O Sr. José Bonifácio - porque a
causa é millto' in-grata_

O SR. NERro RAMOS - E' dout..-ma.
tão ingrata, que está. conqu1stando a
maioria dos jornais que se bateram

·pel2. candidatura do Brigadeiro Eduar-
. do Gomes. (Palmas). .

O Sr. Plínio' Barret.o - Não é exa..,
to.

O SR.NEREU RAMOS -Quanto mais
me acusavam de intransigente,' mais
eu sentia que a minha intransigência
conquistava o cOr:lcão dos brasileiros.
(Apoiados e não apoiados) . '

O Sr. Plínio Barreto - E' uma im
pressão falsa de V. Exa.

O SR... NEREU' RAl'~oS - Disso túiha
mos certeza, quando para aqui en
tramos. Nós, os da maioria. apom
mes, colaooramos e' serv1mos ao Re-

gim"e de 10 de novembro, na certeza.
de que está.vamos servindo à Nação
com o mestn0 patriotismo. com '.a mes
ma' elevação com que os ilustres mem
bros da minorIa 0- v1nham combaten
do.

O Sr. PauZo Sarasate - V. Exa.. nos
faz justiça.

O SR. NERf:O" RAMOS -, O ~'Joma}

do Comércio", grande 6r~ão da 1m
prensa...

O Sr. Plínio l3aTTeto - O "Jornal do
Comércio" achou inoportuno, mas não
combateu, em princWio.._ ... '.

O SR. NEREU' RAMOS - V. Exa. o
verá..

O "Jornal do Comércio", grande
órg20 da· noss:\ imprensa., modêlo de
equllibrl0. . . .
O~Sr. Plinio Barreto - Mas hâ.

outros jornais, tão respeltãveis quan
to ° "Jornal do Co:nércio", que ma
nifestam "opinião contrária.

O 'SR.NEREU' RJmtOS - Não duvido.
Afirmo, sim, que nossa doutrina não
é tão estranha. tanto que vai con..
quistando até órgãos da imprensa que
estiveram do lado de VV. Exas.. na
última campanha polltlca."

O' Sr. PUnio Barreto - O "Jornal.
do Comércio" diz receiar flue com êsse

.debate, em tõrno de nossa proposta..
S9 demore o trabalho constitucional.
F..sta, 'SiLl, a razão primordial.

O Sn. NEREU RAMOS - Que motivo
tem.~V..Exa_ para. supor que nós tam
bém não temos o mesmo receio?'

O Sr. Plinio Barreto - .Não taço a.
V. Exa. semelhante injustiça. '

O SR·. NEREU RAMOS - Diz o U Jor- .
na! do Comércio" que "os poderes da.
atual Constituinte estão fixados pela
lei constituciollal em virtude da qual
foi eleita".

E' a doutr1n~ que defendo.
'O Sr. Plínio Barreto E que nós.

também de!endemos.
O SR. NEREU Rf.Mos:

"Se deixar de restringir~se ti. êsses
poderes~ para dilatar a suafun~ão,
poderá a Assembléia Constltwnte
ser acusada de facciosa e estará,
justificada. a· campanha que con-
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tra. ela se pode levantar e já se nico, poderia ter sido zubst!tufda
vislumbra no ânimo· de conhecidos por uma lei institucional provlsó·
inimigos da democracia. ria., orlundu. do govérno que resul-·

<tE' contra és~e perigo que te· tou do movimento de 29 ,de ou-
mos alc!rtado o espirlto dos lcgls~ •tubro. Não tendo ...êsse govêrno
lactores constituintes, invocando :) querido valer~se da sua autor:tda~

exemplo histórico de 1323... de de fato para êsse fim. não noz
pareceria legítimo o ato que ago:OR

. O Sr. PUnio Barreto - Muito mal viesse a substituir aquela Consti~
evocado. 'tulção, mesmo trazendo o sêlo do

O SR. NtnEU RAMOS - ... que. seria. 6rgáo da soberania nacional ,que
um êrro repetir~se hoje. E êsse êrro é a Assembléia Constituinte. por-
':foi focalizado, em 34,. pelo COO5- que seria discutível a sua compt.-
tituinte Lcvi Carneiro. tência para fazê-lo em caráter

O Sr. Plínió Barreto - Não há pa- preliminar, quando a sua missão
cidade entre 1823 -e a .situação, atual. é reallzâ~lo de forma definitiva·'.

O SR. NEtU:t1 RAMOS: O Sr. Plinio Barreto - Temos o di..
-"Não nos p!l.rece impresCÍndivel reito de divergir désse modo de ver.

à l'eestruturação democrática do O Sa. NE'REtl' RAMOS - Em razão
pais, neste momento, um, ato sem dêsse inesm.o_d!relto estou divergindo
o qual nos é fácil continuar.:lo de V. EXcla.
evolução para a normalização da Conheço o ponto de vista do senhor
vIela públ1ca, que nãô- podia .tler Mln1stroSampaio DÓl'ia quanto à. re
feita sem uma ;ran.lilção gradatl- vogação daCOnstltuição de 37. Tive'
va na legitimação des poderes na- ocasião de dizer a S. Excia. que não

. concordava com a revogação nos úl~cionals.
Legithnado o Ex~cutl;ro pelo vo..o timos dias do Govêrno Linhares.

expresso em 2 de dezembro.--:e.::.' 0 Sr. Plínio, Barreto - DevUt ter
mos de viver mnn regime legls- ·'·sido-feita no dia 29.
latlvo provisório, ,porc;ue êste ')6 se O SR. NEP~'U RAMOS _ Perfeitam.ente
legitimará com a promulgação da ne dia do o::>olpe ou em conseqüênCia.
nova lei básica". dt. golpe. Mas. depo.s de haver o 00-

O Sr. Plín:~·Barret.o - Nessa pane vêrno usado e abusade C;êsses poderes,
V. Excia. discorda. . não teria maisautorldade para revo-
, O SR. NERro RAUO:5 _ N~o discordo, gar a Constitulção, quando já havia

porque declarei ao Ministro Sampa~o uma. Assembléia Constituinte ~ um
D6r1aque se eu fõsse S. Excla., !er..a Chefe <lo Poder Executivo, eleitos pelo
revogado a Constituição' de 1937 no dia povo.
29 de outubro de ::'946 ou náo teria ri- O Sr. 144rio Mazagão - Folgo em
cado no lugar. ' . ccnhecer a opinião d~ V. E.""tc1:l. sôbre '

O Sr. Mário Maztzgão _ O Senhor a Carta de 1937.
Sampaio Dória fez o projeto de rev/)- .O SR. Nenm RAlVI<lc;- Eu não esta
g,ação; porém, o Sr. Presidente da Re- na 3qui se '~lãv pretendesse substituir
pública não lhe de.u a assinatura. a Carta de 37 por o:ltra. que elabora-

o SR. NEREU RAMOS _ Ccn.heço to- remos. :€ste. o pe':l.S_mento do meu
~os os detalhes. parti'Clo.

O Sr. Plínio Barreto - Eu também. O Sr. Plínio Barreto - Do nosso
O SR.' NEREU RAMOS - Por ~onse_também.

gulnte, não foi feita :L re'Vogação em O SR. NEREU RAMOS - Agora, :nÓ$
29 de outubro e a êsse f MO se ref~re o que limltam~s nessa atribuição aos
"Jornal do Comércio": têrmos expressos da nossa convoca-

f. A Carta de 10 de Novembro. 'çã.o~· nã<> podemos, multo a 'meu pesar,
perempta no seu sentido jurídico harmonlzar a nossa. orientaçáo com o.
e mutUada. no~eu s1.3tema orga... d~ Vil. Exas.
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O.Sr. Plínio Barreto;":" Pode, pertei~

tamente.
O SR. NEREU RAMOS - E não é s6 o

• li Jornal do Comércio". Poderia citar
outros grandes órgãos de publicidade,
como, por exemplo o /lDiál1o Carloca",
onde o grande e al"doroso· jornalista
Macedo Soares, escreyeu o seguinte:

'1se o Congresso ora reunido o
foi expressamente para elabOrar
a nova Constituição, fica' desde I

log.o desfeita a dúvida dos que lhe
reconhecem atribuições para, con..
juntamente, fabricar a legíslação

. ordlnária".
I

O Sr. Plínio Barr~o - O Sr. Macedo
Soares é um jornalista· distintissimo,
mal) não é jurista. -

o Sa. NERE"O' RAMOS - SeI que o jor..
n~l1sta Macedo Soare:, não é consti
tucionalista, mas sei também que fo'
um dos· arautos dá. campanha polit1ca.
que Vs. Excias. empreenderam, e por
isso o invoquei, para ter o cUreito de
dizer à Assembléia· quê não estou sus
tentando teoria tão exdrúxu1a., porque
os órgãos que ::;e empenharam. na de
fesa da campanha polltlca de· Vossas
Excias. 'estão acolhendo nosso pensa
mento.

O Sr. Daniel de Carvalho - A Ci
tação que V. Ex.a. têz é de que o Se
nhor Ma-eedo Soares é contrário p.os
poderes legislativos ordinários. Não
é esta a questão. A citação aludi
da não está de acôrdo com a tese
de V. Ex.o.~

O Sn. NEREU RAMOS - Ela. está de
per~~ito acõrdo com a 'tese que de
fendo. Se V. Ex.o. P6rmitlsse que eu
lesse...

O Sr. Daniel de .Carvalho - Pelo
menos, o trecho que V. Ex.lL leu não
está de acõrdo.

O' SR. 'NEREU RAMOS - Fazia a lei
tura, .quando fui interrom.pido pelo
aparte do nobre Deputado .do Estado
de ,São Pal.llo.

Vou prosseguir na leitura:

"Basta considerar que a fatura.
da legislação ordinária segue trâ
mites diversos da elaboração cons':'
·tituclúnal, pois as leIs. ordinárias
são discutidas ~. votadas separa-

. damente nas duas Casas do Con
STesso, depois san<llonadas. e pro
mulgadas pelo Chefe do Poder
ExecutiViO, enquanto a elaboração
constitucional é privativa do Con
gresso, não admite a colaboração
dos outros Poà.eres da República.

Se o Congresso Constituinte qui
~ssc agora atropelar a sua ta
refa., faria le15 constitucionais só..
bre matérias ordinárias que, pro..
vã,velmcnte, nada teriam de cons..
tituc1onais; e, se entrass,e por êsse
terreno, ::l.ssol>iando e chupando
cana ao mesmo tempo, teríamos
um espetáculo, de balbúrd1ae in
sensatez muito perigoso para ao
restauração da ordem jurídica,
que. empreendemos.

A verdade é, portanto, a se
guinte: - o Congresso Constituin
te tem uma missão prec1pua, im- '
perturbável e inadiável. Fazer, o
mais depressa possível, mas sem··
atropêlo, a lei fundamental da.
Repúbl1cn.. "

O Sr. Plínio Barreto - Estou de
acôrdo com o jornalista.

O SR. NEREU RAMOS - Então, Já
estamos fcllzmente de acôrdo em que
esta Asse·mbléla nã.o tem poderes de
legislatura ordinária. (Trocam..se vá
.rias apartes.)

O Sr. Daniel de Ca.rvalho - Foi
a. tese que sempre sustente1. (llÍuíto
bem. Apoiados .,)

O SR. NERE"O' RAMOS - Registro,
com a maior st\tisfaç!1.o, o pensamen
to' d". .minoria, melhor, dos nobres re
presentantes da.' minoria ...

O Sr. Daniel 4e Carvalho - Mam
festei meu pensamento pessoal.

O SR. NEREU RAMOS - Como os ilus
tres colesãs aparteiam ao mesmo tem
po, ·fica sem saber 'se estão expressan
do opiniões pessoais ou manifestando
o ponto de vista dos partidos que re
presentam. Es:~ou aqw defenàel'ào o
ponto. de vista do meu Partido, e já.
sei que tenho· na Bancada da. O. D. N .
elementos com que~osso coatar para
a defesa da tese de que a AssembléJa!

.não tem poderes de j~gislatura. ordi-
nãr1a. .

O Sr. Amando Fontes - Mas não
está em discussão esta tese.
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'O Sr. Plínio Barreto 'Nossa re..
solução não tem o caráter de lei or.. ,
d1.nâr1a; é uma. 1éi constitue1onal.

O SR., NImEU RAmos - VV. Exas.
não querem aguardar a' exposição do
pensamento do meu Partido; estão
muito ,_apressadOs quanto à tese que
defendem.

VV. EExas.devem estar lembrados:
de que comeceí lendo a Lei COnstl"
tucional D.o 15, nos seus I dois primei..
IaS artigos, e de, que me fixei, desde
logo, na conclusão de ai se achar a
nossa. tese: as atribuições da Assem..
bléia definidas no art. 1.0 e as do Exe
cutivo no art. 2.°.

O Sr. Plínio Barreto - Se V. Exa.
conSidera essa lei revogatória da Cons..
tituição; eHtamos de acõrdo ..

O 'SR. NEREU RAMOS - Considero-a
revog~tór1a na parte em :qu~ o Ato
Adiclonalrestrtngiu os poderes desta
Assemblé!a. à emenda ou reforma. d:J.
Constituição de' 37.

O Sr. Prado Kelly - Já ai não
podemos, dar' adesão a V. Exa.

O Sa. NEREU RÁMos - Nem estou
pedindo .a adesão de VV.· EE.1tas., IIlM
sustentando o pontO de vista do meu
Partido. E tanto a minha doutrina
nâo ê tão esdrúxUla que téve já a
honra de conquistar autor1z&.dos ór
gãos da. iinprensa, da corrente polítt
ca de VV. EEY.a.s.

O . Sr. Euclides Figueiredo - São
mtúto poucos.

OS;. plinio Barreto -:- Isso mos
tra que a questão não é política..

O Sa. NEREtT RAMos - Poderia in
vocar, por exemplo, o "Jornal do Bra":
sU" e o "0 Jornal", nwn dos seus
editoriais de hoje.

O Sr. PUnia Barreto - Também
poderfamos invocaI' muitos jom~

que sustentam opinião contrá.r1a, não
só aqui como nos Est?dos.

O SIt. NEREU RA?40S - O que não
sei é se VV. EExas. poderiam invo
car jamais de nossa corrente que te
nhaItl.' aderido ao pensamento de VV.
EExas.

O Sr. Plinio Barreto - E' que os
nossos se manifestam l1vremcnte.

O SR. NEP.EU RAMos - Quando in
voquei êsses jornais, fi-lo para de-

.' ,

monstrar , que, a nossa doutrina não
era ~a doutrina que não se contor~

masse com os interêsses nacionais, e
por isso citeI a opinião de grandé!:
órgãos da imprensa da CapItal da. Re..
pública adversos à nossa corrente po..
lítica.

Com êsscs' órgãos ou sem êles, com
o apoio dêles ou sem o seu aUXillo,
contuiuaremos nossa caminhàda, con
vencidos de que estamos servindo ao
Brasil. .'

O Sr . Plinto Barrdo ..:-. E nós es
tamos convencidos também de que
não desservimos ao Brasil. .

O SR. NEREU RAMOS - Não digo o
contrário. No correr. de men discur..
so frisei, como V. Exa. há. de ter DO
tado, que tínhamos seI-v1do' ao regi
me de 10 de novembro com a mesma
elevação e o mesmo patriotismo .com
que VV.EExas. o haviam combatido.
A, resposta ao aparte de V. Exa.. já
está, portanto,' no meu próprio d13- .
curso. .

O Sr. Plínio Barreto - Aliás, li'
-apresentação d~sa resolução nossa tOl
para evitar complicações futuras. ,. -A- --'
obra que a. Un1ão Democrática se pro..
pôs fazer fol construtiva. A minoria.
veio em auxilio da maioria, para tl~
rar o Brasil de um únpasse político.

O Sr. DanieZ de Carvalho' - 'E ju
tidlco.

O ~Jl., NEREU RAMOS - O Brasil não
precise adotar a fórmula propos:.a.
pela minoria para sair dêsse suposto
impasse poiiti~o. Bastá. que obedeça
à lei constitucional do govêmo L1nha..
res; basta que a .Assembléia Consti.. '
tuinte, restringindo suas atribUições
e s~Us objetivos aos têrmos expressos
de sua convocação, faça a nova Coo5..
tltuiçáo da República, para que te
nhamos completado ao redemocrat1Za..
ção do Brasil. <Muito bem).

Agora, o que a minoria. não tem o
direito de fazer,' por ma1'S elevado o'
pensamen'to que a movimente, é exi
gir que à.bjuremos a nossa doutrina.:

O .Sr. Plinio, Barreto - Não· que
remos isso. Desejamoo ãiscU'tir leal
mente com VV. EEx:s. Antes de ser
trazi~o ao· plenário o debate a res
,peito, dessa resolução, V. Ex.a-iol
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procurado pelo líder à~ minoria, .con
forme dedarou êle da tribuna cmtem,
para. um en'ten:dimento, quedemcms
tra ri maior espírito d-e cordi1alldade,
o Intuito de sIncer.a c;o1ibora.c;;ão, no
sentido de se solucionar êsse oasoque,
para nós, parece' de suma grwvidade
e para V. Ex. p, p~rooe não ter gra
vid-ade alguma.

O SR. NEREi1RAMos - Não o nego,
nunca o 'neglÍei; ao contTárto, minna
atitude nesta Oasa é· a ,co.níirmação
de que reconheço os alto.:. propósitos
da minona. Por isso mesn1-O tenho
frisado constantemente no meu dis
curs·o que reConheço a elevaçãO dos
seusobj-etivoo; Mas os n'OSS06 desejos
não são menos '?atr16ticJS, menos e1e-

·vados.
O' Sr. Plínio Barreto - Não sus

tentamos o contráTio.
O SR'. NEREU' RAMOS - O q'ilenão

podemos I é abraçar a teolia de VV.
~. , que, julgamoo em des-acôrdo
C()lll .os 'interêsses na.ciona.1s.

Reconhecemos, porém, ::L VV. EExs.
o direito, que também, pretendemos
ter, de defender aqui. com a intran
sigência de nossa honra, os plincí'Pios
pelos quais DOS batemos, (Muito bem).'
Queremos ser respeitadoex nos nos
sos altos desígnios, porque desejamos
também respeitar os eie'Vlados intentos
da minoria. Mas somos a corrente
veru::edora; qu~e todos viemos do se..
tar mals1IÍ.ado pela minoria, de serviço
ao regime de 10 .ie novembro,

O Sr. Ferreira de Sousa - Por iSiSO
illOSSas concepções dos interêsses na.
ciona!s são opostas.

O SR. NEREU RAMOS - Viemos do
. setor da vitória. Fom05 nós, com os

noS50S princípios, que vencemos.
Não pod emos, nesta hora, por :Jma
transigênct'8. ma.l cOIIllPreendi<la, en
roLar nossa ba.ndeira e entregá-la, a.
VV. EExs. (Palmas).

O Sr. Ferreira de Sousa -, Quer
dizeT que V.' Ex.a pretenri.e continuar
com a bandeira da ditadura.

o SR. NEREU RAMOS - Aí. surge o
aspecto político da qu~tão. '

O Sr. Amando --Fontes -;- Pe'l"dão;
antes deV. Ex. a ingressar no berre
DI) político, no qu3.l ontem 'n.W;> pisei,

quero' que ressponda, à minha primcln
lndo.S'ac;ão sóJ)re a interpretação qu~

V. Ex. R dá. à Lei Constitucional nú..
IDe1"O 15. Desejo saber se V. elx."
-só a acha exeqUível no seu artlgol,o,
quando limita os poder>es desta AJ3..
•~embléia ape!ll1lS à elaboração da
Carta Constitucional. ou também a
aceita no art. 2. o, quando dá ao Pre..
sid'en.te da Repúblioa o poder d~ ex..
pedir decretos-leis. Ai, entáo,' o go~

vêmo d.a. Repúblwa. estará a.ndando
erradamente, porque os vem expedin
du com l>ase no art. 180 d·a Constitui
ção de ·1937. E ainda quero 's'aber se
V. Ex.1l. também atribui fôrça legal,'
constitucional, .ao art. 3.0 , que, creIo,
dI~;, que o prazo do mandato d-o Sr.
Pre.sld·ente da Repúbll<:a 5'e1'á aquêle
f1xa'tlo na nova OO'llStituição.

O SR. NERE1J' RAMOS - V. Exa.• no
seu longo aparte, fêz várias indaga
ções, das quais só a última não está.
respondida. Se tivesse atentad.o bem
paTa a minha ::l:q)osição, teria perce
bido claramente que a tese que' sus
tento é a. seguln,te: o art. 1. o da Lei
Constitucional em aprêço estabelece
as atri'àulções dle5ta Assembléia. .

O Sr. Amando'Fontes - Mas V.
Ex. Il. não pode aceitar. um artigo e
1ie.spI'ezar os complementares.

O SR. NEREU RAMOS~'- conÍ licen
ça.; V&nlOS devagar, que chegeTemos
lá.

As awibb1çóes da Assembléia Cons
tituinte são as de!1nidas pelo art. 1.°.
As do Pod'er Exeçutivo estão consu:bS
tanclad'2.S no art. 2.°, paIla o qual
já conto com o apoio de diversos re
;presentantes uden1stas"

O Sr. Amando Fontes - O meu
inclrusive. .

O SR. NEREU RAMOS - Para nós,
que somos a maioria, o artigo 3.° não
tem a menor importância. Podemos'
votar a Constituição, fazendo nela

. prevalecer o ponto de vista da maioria,
relatiVamente ao período presidencial.

O Sr. Am.ando Fontes - -Perdão;
então V. Excia. acha que a Assem~

bléia está com seus poderes ,limitados
pela Lei Cónstitucional n.o 15, no seu.
art,' 1.0 e não no seu art·. 3.0 ? Ê uma
incongruência. .
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,. .É uma incongruência, permita~me O Sr. Plínio Barreto - A vontade
V. Ex. de VV. Exs. dev.e estar subordinada. .

O Sr. Vitorino Freíre - A lei é in~ à justiça, a principios jul1d1cos. Não
divisível na prática., . é vontade arbitrária, porque VV.

O SR. NJ::Rro, RAMOS - Meu prezado F:xs. têm dé prestar contas à opinião
colega parece que não se recorda bem· pública.
do art. 3.". O art. 3.0 ,diz que o pe~ O SIt. NER~'U RAMOS - Ai - dizia
ríodo presidencia.l vai ser fixado na eu - o aspecto político da questão.
nova Constituiçíí.o. For Isso é que esta' questão têm,

A maioria" não' se opõe, por isso que para nós, Um aspecto jurídico e um
é maioria. 'aspecto polítIco. O aspecto político,

O Sr. Gabriel Passos - V. Ex. está eu o defenderei em poucas palavras: a
argumentando como' jurista, e, como -nossa confiança integral no. Senhor
jurista, deve aceitar' a lei em sua to~ Presidente EurIco Gaspar Dutra.
tálidadc, ou não aceitá~la. \Palmas) Não assentiremos- em qual-

O SR. NEREU· RAM:OS _ O princípio quer providêncIa. desta' Assembléia.
que' V.' Ex. sustenta, como jurista, que, no nosso sentir, importe' numa.
não pode ser aceito com essa lar": diminuição.
gue2'.a. O ,Sr. Plínio Barreto - Isso não

O Sr. Ferreira de Souza _ V. Ex. importa diminuição.
dá licença para wn aparte? ~" O Sr. José Bonifácio - Queremos

, ,.... .., o que-e-'nosso..
O SR. NEaEU RAMOS - V. Ex. vai . <I

. O SR. NEREtT RAMOS - Peço que me
expor meu pensamento ao Sr. Gabriel deixem expor" o meu pensamento.
Passos? Quero· primeiro responder a.
Sua Ex. Estou dizendo que não concordare-

Sua' Ex. sabe que a doutrina que mos com aqullo que não esteja em
está sustentando não é completamen- nosso pensar. Não estou me referindo
te exata em Dire1to. ao pensar de' VV. E;:s. .

Uma lei se compõe de várlos arti- O Sr. Vitorino Freire - V.' Ex.
gos. Um artigo pode ser lnconstitucfo':'- . ,- ,está perdendo um pouco do seu bom
nal, pode ter outrcs defeitos... hilmor.. . .

O Sr. Vitorino Freire _ Não é o O SR. NERIro RAMOS - Não perdi
caso. o bom llumor. VV. Exs. me' querem'

fazer perdê-lo, mas. não o con~
O SR. NEItE'ti RAMOS - Não digo que seguirão.

é o caso! Afirmo que a tese, jurld1- O 8r . Ferreira de Sousa _ :esse
càmente. não é aceitável in tr..tum. complexo que está. perseguindo

A circunstância de aceitar. como V. Ex. deve desaparecer aqui. EsS3t
constitucionais, dois artigos de uma coisa de I·V. Ex. está perdendo a-
lei, não me leva a aceitar como cons- calma. o bom humor", deve acabar.
titucionais os outros. porque ninguém prcte~de atrapalhar'

O Sr. Prado Kelly.- Se se tratasse v. Ex., que tem taleQ,to e cuitum
de lei ordinária. . bastante par~ responder ampla.men~·

O SR. NEREU RAMOS - Não discuto'. te a qualquer questão, salvo quando
A tese dêle é: se aceitamos dois ar- não tiver razão, como agora.
tigos, devemos aceitar o resto. Essa O SR. NERE'O' RAMOS -' Lamento
tese, em Direito, não é verdadeira. não polier responder ao aparte ·do

C que estou dizendo é que êste nobre' colesa, porque ,não; sou muito
art. 3.° comete à Assembléi::. a fa~ entendido nestas questões de com~

culdade de fixàr o' prazo. Ou somos plexos... (Riso.) Lamento que a
maioria, ou não somos. Se somos' minha inteligência não tenha' podi
maioria, êstc artigo não tem, para ·do inteIIPretar bem essa coisa de
nós, 'importância algqma.; pois fa,:" complexo. .. (Riso.)
remos vingar a nossa vuntade IlIJ. Tenho procurado responder a meus
ocasião.' colegas /com a maior urbanidade,
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(apoiado) ,porque reconheço que o
debate lhes está. interessando. (Mui
to bem) Se aqui estivesse a'bandona
de pelo tnterêssc da. Casa, 'eu me
sentlriá diminuído.

O 5r. Amando Fontes """:" ~ um
prazer. ouvir V. Ex.

O SR. NrnEU RAl40s - Os apartes
dos nobres colegas só me honram e
prestigiam, como já disse ontem.

Mas, o que desejo é que me permi
tam responder aos apartes um por
um, porque não os posso ouvir nem
responder a todos ao mesmo tempo.

O Sr. AZiomar Baleeiro - V. Ex.
per.aúte .~ aparte?

O SR. NEREt1 RAMOS - Os últimos
serão os primeiros... (Risos.) ,
,O S1". Aiiomar Baleeiro -É o se

guinte: V. Exa. deve enxergar em
nós a mesma boa fé e vontade de
servir à Nação que acrecUtamos estar
no coração de V. Exa ~ "

O SR~ NEREU RAMOS - V. Exa. há
de fazer a. justiça de não me obrigar
a repetir aquilo que já· cllssemais de
dez vêzes.

O Sr. AZiomar Baleeiro -Não al
cançamos os objetivos que passam pela
cabeça dos do PSD. E tanto isso é
evidente que, aprovada acaso a lei por
nós pleiteada ..... Lei Inst1tuclonal que
:não contraria a tese de V. Exa., a de
ser esta Assembléia. e~peclficamente

, constituinte - se cons~guíssemosvê
la transformadâ em realidade, para o
regime atual, a ação do Sr. Presiden
te da.República não ficaria.' tolh1<la,
porque S. Exa. conservaria o poder
de expedir, regulamentos e, DO mar
imenso de decretos-leis, herdados do
Est:.do Novo, ppderla executar o' que
quisesse e praticar' tod:>s os atos que
entendesse. sem necessIdade de bai..
xar decretos-leis. Bà.sta essa, circuns
tância para mostrar a franqueza e boa
fé com que discutimos o tema. No
caso, a atitude da maioria,' deixando
a intransigência de qne V. Exa. foi
arauto aqui, abriria um passo para a
pacificação nacional.

O ,SR. NEREU RAMOS - Folgo mu1to
em ouvir o aparte do nobre Deputado,
afirmando aue também a minoria en
tende não devermos, em'qualquer xna
neira, enfraquecer o Chefe daNação.

O Sr. Plinto Barreto - TemoS dito
e ,repetido Isso um milhão de vêzes.

O SR.NEREU RAMOS .:- O certo é que
,a mInoria entende fortalecer o .Poder
Executivo seguindo determinado ru
mo, ao passo que nós julgamos forta-

... lecê-Io mantendo o rumo em que nos
encontramos. A identidade de pensa
mento é comum; por conseguinte, 56
nos devemos regozijar dc ter, na atual
quadra' de nossa vida política, uma
Assempléia que. dá êsse exemplo de
elevada compreensão dos interêsses
nacionais. Nossa dive'rgencla é, por
tanto, pequena. Respeitamos o ponto
de v1sta da minoria; mas ped1II).os que
esta, justamente porque minoria, não
nos tiranize com sua intransigência,
pretendendo .1IDl(or-nos rota dive;rsa
daque~ que nos traçamos. '

O 5r. Paulo Saras.ate - Queremos
apenas defender nossos pontos de '

,vista.
O Sr. Plínio Barreto - Aliás, seria

impossível à minoria impor qualquer
coisa à maioria; o contrário seria. o
natural. .

O Sr. Nestor Duarte.;...., NOS5a rota
não pode ser partidária. ou política,
mas a que o direito traça. Aqui se
dIscute tão 56 a competência da As..
sembléla Constituinte, e a indicação
da UDN não contém matéria de le
gislação ordinária, mas de legislação
da competênc12 de qualquer Assem.. '
bléia Constituinte.. , '

O SR. NErtE'O RAMOS - Por conse
guinte. está firmado o ponto de vista
(la maioria. .Entendemos que a .!'.s
sembléia, Constituinte tem poderesex-'
cluslvamente para elaPorar a nova
Constituição.

O Sr. Ca1npos Vergal - Peço a
V. Exa. conservar. com mão firrne~

essa espada de Dâmocles que conti
nua pesando sôbre'a cabeça da assem
bléia Constituinte, até finalizarmos a'
missão· para a qual fomos convoca
dos.

O Sr. Hermes Lima - V. Exa. 'Vai
~omar conta da espada... (Risos).

O Sr. Prado Kelly - Que seja uma
espada com a balança.

O SR. NZREU RAMOS -Esteja certo o
nobre colega' de que essa espada não
cairá., sôbre as cabeças dos ilustres
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Constituintes. Ficarei com ela, para.
guardã-Ia como troféu da vitória· da
doutrina que e.qui defendemos, no in
terêsse da Nação.

Firmado êste ponto de vIsta, temos
agora. de di~cr aos nobres senadores
e Peputados da minoria que não acei..
tamos sua índicação, por importar na
elaboração ele um Ntalho de Consti-
tuição. ,

O Sr. Pl'lnio Barreto - Não apoiado;
seria uma Constituição de emergên~

ela..
o Sr, Prado Kellll - Trata...se de

11Il1a 'expressão infeliz do orador.
O Sr. Afonso de Ca.rvalho - Seria

u.ma Constituição "de bOlso".
O Sr.' Prado Kellll - Uma Consti..

tulção dest1nada.· a. regular os poderes
do Presidente da. RePública..

O SR.' NEREU RAMOS - V. Ex," tome
-a expressão no sentldoeJ,.::vado e não
no depreciativo. Seria. um pedaço de
Contttu1ção, um ato institucional, ~o

invés da Carta para a qual fomos
convocados ..

O Sr. Prado Kellll ..:..

o SR. NEREU' RAMOS' - Julgamos que
a::;slm melhor consultamos os interês~

ses na.cionais. . , .
O Sr. Plínio Barreto - Nós acha- .

mos que não.

O SR. NERJ::U RAMOS _. 'i"~remos do
camInho . o . perigo de nos perder
em debates, desperdiçando tempo tão
precioso e que deve ser (Ienlcado, ex
clusivamF.mte, à elaboração da Carta.
]4agna da República.

O Sr. Hermes L1ma - Se V. Exce
lência permitir um aparte jurid.1co,
direi que estamos defendendo a vida,
c1emocrática. no BramI.

'o SR. NERZO'· RAMOS - V. Ex.a não
ouviu minha afirmação e por isso t:'e
chocou, talvez, enunciando o aparte.

O que afinnel foi que 1riamos perder
tempo imenso na discuzgão ,de '\lIn
ato institucional.. Assiln entendo ~U'

e penso entender meu Pq.~tido. .
Temos o direito de divergir. Be:Dho

res, tac;a.m.os, de uma. vez, a·nOVB
·Carta. };: isso que 'a matorbt quer; é
para essa. obra nacional que a maiom
convoca os Constituintes brasUell'os.

Seria uma Façamos a Carta' da RepÚJ,l1ca. para '
. Const\tu1ção dp. emergência, determ1~ redemocratizar deUnitlvamente o nosso
nada pelas necessidades dopa~. - -pais.,

O Sft. NEREU RAMos .- ttegamos i:L Não criemos óbices ao 'nosso· próprio
Assembléia n. atribuição de elaborar trabalhO, atribuindo-nos cl.lmpetência
êsse ato institucional, por entender~que não temos, fazendo Constituições
mos que sua missão é eIaoora,- a Carta ProVisórias que não terl8.ui duração. ~
deflnltiva; não devemos nem podemos' Assim como nós, da maiorIa, nã.o

-perder tempo na discussão dêsse ato queremos elaborar uma Constituição
Institucional que, levaria sabe Deus partidária, porque por mli-Ls perfeita
qu~tos dias ou quantos n~ese~! (Muito que fOsse, não teria durabilidade e
'bem. palTTU:l8). sena acoimada de facciosa, assi!n tam-

O Sr, Ferreira de Sousa - Talvez bém não desejamos fazer uma Caos..
apenas.o tempo necessário para pre- . tltulção provisória.
parar a Comissão Constitucional o Pretendemos'fa.zer uma Constituição
anteprojeto. def1nitiva, reflexo das aspirações e

O SR. NEftEO' RAMOS ~Nosso pro.. dos pensamentos do momento que o
p6sito, nossa intenção,. t'.Q.~Sd delibera- Brasil. vive.
çâo é substituir a.. Carta. df' 37 por O Sr. 'Plínio Barreto - O que não
uma ConstituIção definitiva., votada queremos é viver num regime d1ta
sem afogadilho, mas, dentro do menor torial, enquanto não ventltc. a nova
prazo poss1vel. Constituição.

Assim entendemos cumprir nosso de~ . O SR, NEREU RAMOO -- Levantemos
ver, votando. uma Carta definitiva e nossas almas pa.ra pensar exclusiva.'-
não um· simpl~s Ato Institucional. mente no Brasil.

O Sr. Plinio Barreto - Deixando ~sse, o pensamento com que a
e-o' 'VIgor a Carta de 37? ma.ioria veio a. e~ta Assembléia.
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o Sr. Plínio Barreto - A minorIa
também. '

/

o SR. NEREU RAMOS - Reconheço
que a minoria também tem essa
preocupação. Divergimos a.pena5~os

meios de ~tlngir os obje1:~vus, mas ha
veremos de chegar, por c:stradas' dl.
versas, à. mesma final1dude - o en-'
grandecimento do Brasil! (~f'Uíto bem;
muito bem. Palmas, O orr..dor' é viva
mente 'comprimentado) ,

'Deixam de comparecer os Senhores
Const~tuintcs~ ,

Pa.rtido Social Democrático .'

Pernambuco:

Novais FIlho.
Oscar Carneiro.
,Osvaldo Lima.
Fel'1'eira Lima.

Bahia:;..
Pinto Alel~o.

Lauro de Freitas.
Altamirando .RequIão.
Eunápl0 de Queirós.

Rio de Janeiro: '
Bastos Tavares. '

Minas Gerais:
Israel Pinheiro.
Well1ngton Brandão.

São Paulo:
Antônio Fellciano.
César Co5ta •
Martins Filho.
José AÍ"mando.
Horácio Later.
l.opes Ferraz.

Goiás:
Pedro LUdovico.
Dario Cardoso.
Caiado Godól.

Paraná:
Flávio Guimarães.

. santa. Catarins.:
.Altamiro Guimarães.
Hàns Jordan.

Rio Grande do SlÜ: '

. Manuel Duarte.

União Democrática Nacfonal,
.' Rio Grande do Norte:
Aluísio Alves.

Paraiba:
João Agripino.
~oão 'ú'rsulo.

Alagõas:
Rui Palmeira.

Sergipe:
Válter' Franco.

Bahia:
Alberico Fraga.

Minas Gerais: .
Lopes Cançado.
LfcurgoLclte..

SâoPaulo:
Romeu Lourenção.

Mato Grosso:
Dolor de Andrade.

Partido Trabalhista Bret3Uêfro

Bahia:
L1Ú8 Lago.

Minas Gerais:
Ezequiel Mendes.

São Paulo:
. Hugo Borghi.

Pedroso Júnior.

'Partido Comunista do Brasil

Dist.rlto Federal:
João Amazonas.

Partido Popular Sindicalista

Ba.h1a.:
Te6duIo Albuquerque.

O SR. PRESIDENTE - Esgotada
a. hora regimental, vou levar..tar a sessão,
.designando, para amanhã., ~ seguinte

ORDEM DO DIA

A mesma de hoje, isto é, conU",
nuação do requerimento do Sr. Octávio
Mangabeira. e outros; dO. requeri
mento do 5r. :Miguel Couto: e o.a
indicação do Sr. Carlos .Prestes e
outros.

Levanta-se a sessãó às 18 horas.



14.a Sessão, em' 22 de ',F~vereiro de 1946
PTesidénda do. Sr. Melo Viana

As 14 horas. e 15 minutos,compa
recem .05 Senhores:

Partido Social Democrático

Acre:
Castelo Branco e Hugo Carneiro.

Amazonas:

Alvaro 'Maia.

Pará:

Magalhães Barata, Alvaro Adolfo,
Duarte de Ollveira, Lamelra. Bitten
court, . Nélson Parljós, João Botelho
e Moura' Carvalho..

Maranhão:

. Creport Franco.
Piauí:

Areia Leão e Sige1redo Pach~3.

Ceará:

Moreira da Rocha., Frota' Gent1l,
.Almeida. Monte e Ra.ul Barbosa..

Rl0 Grande do Norte:

Georgino Avellno, Deocléeio Duar
te, José. Varela, Valfredo GurgeI e
Mota. Neto.

Paraíba:
Je.nduf . Carneiro e Samuel Duarte.

Pernambuco:

Agamemnon Maganiães, Gerelno
Malal!;ueta, Costa. POrto e LinS .de Al
buquerque.

~agoas:

Teixeira de Vasconcelos, .SUvest..-e
Pérlcles, Medeiros Neto, Lauro Mon
tenegro José Melo, Farias Júnior e
Afonso de Carvalho.

sergipe:

Leite Neto e Graco Cardoso.

Bahia:

Vieira de Melo.

Espfr1to Santo:

Atíl10 Vivaqua, Henrique de Novais,
Eurico Sales e AsdrUbal Soares.

Distrito. Federal:

Jonas Correia e José Romero.

Rio de Janeiro: .
Pereira. Pinto, AUredo Neves,' Car

los P1nto, Heitor ColIet, Aeúrcl0 TOr
res e Miguel Couto.

Minas Gerais: -Melo. VIana,' Pedro Dutra, :eias
Forte, Joaquim LibAnio, José Alkmlm ,
Augusto Vlegss, Rodrigúes Pereira,
Lalr Tostes e Milton Prates.

São Paulo:

.. Costa Neto, Ataliba Nogueira e Al-
ves Palma: .

GoIás:

Magalhães Silveira, 'João d'Abreu,
Galeno Paranhos e Guilherme xa
vier.
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Mato .Grosso:

Ponce Arruda, Arruda FJ.a.lho e
Martin1ano Araújo.

Pattna:

Roberto Qlasser, Fernando Plores,
João Aguiar, Aramls Atafde e Gomy
JÚmor.

Santa Ca.tarlna:

Nereu Ramos, Ivo de Aquino, Ader..
baJ' Silva, Otacillo Costa, Orlando
Bra5ll~ Roberto Grossembacher e Ro
gério Vieira.

, Rio Grande do Sul:

Adroaldo MesqUita, El61 Rocha,
Teodom1ro Fonseca, Damaso Rocha,
Daniel Faraco, Batista. Luzardo, Sou
sa. Costa, Blttencourt Azambuja, Gli
cério Alves, Nicolau Vergueiro e Luis
Mérclo.

União Democrática. Na.ci01W.l

AmazOna:::

Manuel Severiano.

Pará:

Agost1nho Monteiro.

Ms.ranhãc:

Alarico Pacheco e Antenor Bogéia

P1a.u1:

Esmaragdo Freitas, Matias Ollmpio,
Cândido Ferraz,' Antônio Correia,
Adelmar Rocha ~ 'Cocilio Rodrigues.

Ceará:

Plin10 Pompeu" Fernandes Tá,vora,
Paulo Sarasate, Bem Carvalho, Eg...
berto Roclr1gues, Fernandes Teles, e
'José de .Borba'.

Rio Grande do 'Norte:

Ferreira de Sousa e José Augusto..
Para~ba:

Adalberto 'R1beiro, Ernani Sáti:z:o e
;Pllnio Lemos.

Pernambuco:

Alde SampaIo e JoãoCleofas.

Alagoas:

Má.rI0 Gomes.
Serg1~:

Leandro Maciel e Dantas Vieira:

Bahia:

Juracl Magalhães, Otávio Manga
beira, Manuel Novais, Dantas Jú.nlor,
Nestor 'Duarte e João Meneies.

Espirito Santo:

L1.ÓS Cláudio.

Dist.rito Federal:

Euclides Figueiredo e, Jurandlr Pi
res.

Rio de Janeiro:

Prado R:elly e José Leo:ml1.

Minas Gerais:

Monteiro de Castro, José:Bonifácl0,
Magalhães Pinto, Gabriel l?assos e
1vnIton Campos.

São Paulo:

Mário Masagão, PUnio Barretol To
Iedo Piza e Aureliano Leite.

Goiás:

Domingos Velasco e Machado Sl~

queira.

1wtato Grosso:

, Ves}:asiano' Martins e Agrícola de
:Earros.

Santa CatarIna:

Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul ~

Floies da Cunha.

Partido Trabalhista Brasileiro

Distrito Federal:

RUi Almeida, Benja.m1n Far~ Be
nfcio Fontenele e Baeta., Neves.

Minas Gerais:

Ler1 Santos e EzeqUiel Mendes.

São Paulo:

Guaraci SiJveira. e Berto Condé.
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Partido Libertador

Partido Republicano

Pa.rtidlJ' Democrata Cristão

PartidO Comunista do Brasil

Pernambuco: .

Rio Grande do Sul:

Raul Pila.

Arruda Câmara.

Partido Republicano ProgressiSta.'
>' ,

Rio Grande do Norte:

Café Filho.

..
o SR. HUGO OARNEIfi-O (1,0 ~u-

. plente servindo .corno 2.0 secretário) .
procede à leitura da. ata. >.

O SR. PRESIDENTE - Em discus..
.são a ata.. ,

O SR. PAULO SARASATE -- (Só
bTe a ata) - Sr. Presidente, decla...
1'0, de inicio, que VOlt falar sôbre a
ata, ped1ndo retificações. Antes, po-

Grabois e rém, defazê.lo, quero chamar a aten..·
ção da Casa para' o seguinte telegra;.
ma publicado em um Diário desta 'ci
dade e que me foi trazido por um
dos jornalistas que honram a ban
cada da imprensa junto à Assembléia

José' Críspim, OSVF.l.ido Pacheco" Constituinte. Diz ~ telagrama:
Jorge Amado e Caires de Brlto."São Paulo, Zl '(Asapress) -.:.

O Sindicato dos Jornalistas de S.
Paulo enviou o seguinte telegra'
ma ao Interventor. Federal: .
, "O Sindicato dos Jornalistas de
S. Paulo protesta veementemente"
junto a V. Excia.. contra a atitude
arbitrária. e violenta de. policiais
espancando e prendendo pro!1ssio-

rnais da imprensa em pleno exer
.deiode suas ativ:1dades,violan
do as nonnas de liberdade de hn

Fi- - .... -. " prensa, em vfgor. O tato .ocorri-
do com a. reportagem do 11Jornal
de São Paulo" e "O Dia.... anO:
te-ontem, nesta. capital, precisa.
de sevf"..ro corretivo por parte de
V. Excia., a. finl de que seu 00- .
vêmo .realize na prática os pos
tulados da democracia. em que
vivemos. Aguardandoimectlata
punição dos responsáveIs , pelos
atos vandálicos contra a 1ri1pren
sa..paullsta e ressarcimento de da-'
·nos materiais de. que toram viti
mas aquêles profissionais, nos
subscrevemos atenciosamente. -~
PlÍnio Gomes de Melo, presidente." ,

:E:ste 'telegi"s.ma., Sr. Presidente, éll
. do exatamente no dia em que se co-

. memora o primeiro anlversâno da
histórica 'entrevista do· ilustre brasllel-'
ro Dr. José Américo de' Almeida, en
trevista que rompeu as comportas que
represaram, dUrante tanto tempo, 3

liberdade de imprenEa em nosso pais.
AS'ora, Sr. Presidente, a ret~icação

da ata.

:Maranhão: '

Lino' Machado.

Sergipe:

Amando Fontes.

.Minas Gera1s:

3ac1 Figueiredo, Mário Brant,
llpe Balbl e Artur Bemardes.

paraná:
Munboz da; Rocha.

O' SR. PP..ESIDE.~TE- Achando-se
presentes 1'73 Sra. Constituintes. de-,
claro :lo berta a sessáo.

Passa~se à leitura dS.. ata da, sessão
anterior.

Perp.ambuco:

. Gregório Bezerra.

Bahia: '

Carlos Marighela .
Distrito Federal: ,

Carlos Prestes, Mauricio
Batista Neto. '

Rio de Janeiro:
Claudino Silva e Alcides Sabença..

São Paulo:

, .
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. Ontem, por ocasião dos apartes que
me foram permitidos pelo nobre líqer
da ma1orla, o ilustre Senador .Sr. Ne
reu Ramos, tive ensejo de fa~er al
gUlIlas a!1rmações que o "Diário elo
Poder Legislativo" não registrou devi
damente.

Assim. peço a' V. Excla., Sr. ·Pre~l
dente, se digne mandar fazer as se...
guintes ret1fIeações na ata:

Onde se lê:
_ "O Ministro Sampa.io Daria não

pode adulterar nossa consciência jurí
dica•.• "

deve ler-se como eu proferL=
AI....:- O Ministrá Sampaio Dória não

pod'e tutelar nossa consciência jur1-'
d!ca••. "

Onde se lê: ,
"-E onde está a ~",~erant. naoelo

nal, neste mom~nto?E1a decorre do
pavo!",
complete-se o senti<l.o do que ' eu
afirmei, tal como o fjz no aparte:
"- Ela. decorre do povo e reside na

As5embléla Constituinte. Jt ~

. E'aqui abro um parêntese, Sr ..Pre
sidente, para reafirmar o meu ponto
de vista, contrapondo-o, data venia,
ao do nobre líder da. maioria. A

soberania nacional é divisível entre
os três .Poderes, quando exercendo
suas funções normais - o Legislativo,.
o Executivo e o Judiciário; mas, em
funcionamento a. ASSembléia. Nacional
oonstltuilJte, ê nela, sôbre todos ,os
outros Pooeres, que reside a soberania
nacioriál. .

Fechado o parêntese, vou prosse
guir nas retificações.

Onde se lê:
"-Essa é uma. subversão e não o

verda.'Cleiro conceito de soberania"' ...
leia-se:

"- A tese da maioria é uma sub
versão. Não se conc1l1a com o verda
deiro conceito de soberania!"

Onde se lê:

• OI A Constituição referendou o ato
institucional" ,
leia-se:

I. A Constltutnté referendou o. 'ato
institucional" .

ReferJa.,me, naturalmentl?, à Cons
títubite de 34, que, aprovando a mo
ção do lider da maioria de então,
51'.- Mede1xos Neto, referendou o ato
institucional do Govêrno provisório,

· que estabelecera normas de' ação para
o desenvolvimento de suas atividades.

Ocorre lembrar, ainda, ã ésee respei
to, ..a diferença existente nas duas
época.s: aU, o Govêrno, encarnad.o na
pessoa 'do 'Sr, Getúlio Vargas, era u.tn
Gavêrno de fato, porque or1undo de
uma, revolução; hoje, o Govêrno não
é de tato mas eleito para exercer
funções executivas e, nestas condições,
não pode', atribuir-se prerrogativas
soberanas, de· fato e de db!'elto, da.
Assembléia Nacional Constituinte
(Muito bem; muito bem).

O SR. PRESIDENTE - O nobre
oonstituinteserá atendido.

O SR. RUI ALMEIDA (sõbre
a ata) (111) - Sr. Presidente, venho
fazer uma retificação. ao .que foi· pu
bUcado no Diário do Poder Legislativo
de hoje. .

Trata-se de um aparte que dei,
quando na tribuna o nobre Consti
tuinte Sr. Artur Bernardes, 'e que fol
assim publlca.c1o:

"O SR. RUI ALMEIDA
O que' penso, não. Foi o que pa
deci. Há pequena diferença... ".

Não há.. sentitio neSSas palav.ras.
Meu a.parte foi o segú1nte:

,.Acho, porque fui uma das vitimas
da pre;Jotênma do Gavêrno de

· V. Ex.a".

Aproveito a oportuIl1dade de estar
na. tribuna para dizer aos Srs,. Cons~

· tituintes que, ao ler o brilhante órgão
da Imprensa. desta 'Capit~!, o "CorreIo
ar.. Manhã" de h(\je, .c!eparou':se-me,
sob o títUlo - ~Não sou uma figura

'de pau" I . noticia ·que envolve m.eu
nome . Ei..ln. :

Não sou uma figura de pau
Em· meio cl.o debate surgiu um

incidente que deixou o Sr. ,Melo
VIana exasperado .

( oi' ) Não foI revisto pelo orador.
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o Sr. Vitorlno Freire pede que Desta. ifibuna,peço ao ilustre Pre-'
o Sr. Melo Viana. 'seja. com o sidente Sr. General Eurico D,utra. a.s
Sr. Bernardes tão tolerante quan- prov~dêndas para o fato (Muito bem;
to. tem sido com os comunistas, 'muito bem).
que pedem a pala.vra sô})re a ata O SR. PRESlDEN'TE - A ata será.
e lêem telegramas que nada têm retificada, conforme soli'C1tou o nobre
com a ata. Isto porque não há constituinte.
regimento. . O 'SR. VITORlNO PREIRE (Sóbre

- "Não apoiado" - diz o Sr. a ata*) ("')' - Sr. PresicLentco IID1â-'
Acúrcio T6rres. "Temos regimen- rio do Poder LegislaAtivo", de hoje.
to; mas náo é ~umprido". publica vários apartes como tendo'

- "Todos os dias vemos dis- sido por mim proferidos ao cllscurso
cussões sem prop6s1tc. Até ques- do ilustre lider da O18olo111a Sr. Se-
tões doutrlnârlas são -lesenvolvl- nador Nereu Ramos. Um dêles é êste:
das a pretexto de retificar a ata." "v. Ex.o. está perdendo um pouco
Quem faT':l assim foi o deputado do seu bom humor".
pessedista por São Paulo, Costa :esse aparte, Sr. Presidente, não foi
Neto. ,absolutamente proferido por mim,m~

O que vale é que todos êsses por outro Sr. Deputado. E assim Vt1II

críticos são do mesmo partido do rios apartes.
Sr. Melo Viana. USamos a maio.. Um, por exemplo; dado -pelo nobre
ria!" - conforme gritou, repeti- Senador :FerreirA de Souza, !1gura
d S N Ra como sendo meu.... amente, o r. creu mos.

O Sr. Melo Viana não gostou E' o que pretendo retificar.
da crítica.. Ia explicar a sua 8ot1- Desejo ainda, Sr. Pres1de~te, pres-
tude, qua~o o Sr. Rui de Alme1- tar um esclarecimento à AssembU~1a:
da ensaiou dizer qualquer coisan .quando se encontrava na tribuna o
Foi a cont3.. ' nobre -Deputado Sr•. ~w:: Bcrnar-

_ ..A mesa não pode ser apar- des, .meu ilustre colege._ da. -bâ.nc8.da,.
teada" _ exclamou o Sr. Melo do Estado ~o Maranhao, Sr.· LIno
Viana. E, voltan'Clo~se para o Machado, aflrmou, no aceso do deba
Sr. ,Rui de Almeida.: dedo em te, que o golpe de 193~ teria G1d.o vi
riste· "V Ex A me ouvirá ou eu brado pelo Ministro da Guerra. à re-
. • • • - I velia do Exército.
suspenderei a sessao. '? Reglmen- Há um "engano do digno Deputado
to proíbe que os ~~pu~dos s.par- pelo Maranhão. O golpe foi deste-·
telem o p:esidente . rido ...

E por aí afora. ' O Sr. Lino Machado - V. Ex.- per-
mite um aparte?

~ra, 57' _P.residente, tõda a As:;em- Há, qualquer coisa, no órgão do Po- '
blela asslstlU aos debates. Efetiva- der Legislativo a êsse respeito? .
mente, o Sr. Melo Viana teve Ul11S. . ' .
troca de palavras, não comigO, mas OS}. VI'rOJUNO :F'REIRJ1;_-:. No órg~o
com I) nobre Constituinte Sr. Costa do Poder Legisla.tivo, PRO, os ap~r-
N to de ~- PItes, porém, foram trocados entre nos.
e, ....a,o au o. O Sr. Lino Macha40 _ V. Ex.- tem~

Como membro da Mesa, amigo e realmente, boa memória. Folgo em
a'Clmirador do Sr. Presidente, seria. verificar tal coIsa.
incapaz de molestar S. Ex.o. e, muito E'· verdade que dei vários apartes .
menos, de deixar de cumprir o Regi- entre os quais, por certo, êsse. Assim:
menta. "V. Ex.e. fêz uma retificação. que que-

Aproveito, também, o ensejo para ro agradecer-lhe, porque mantenho,
protesta.r, em nome do Partido Tra- integralmente, o aparte.
bs.1hista Braslleiro, contra a atitude O Sr.. VITORlNO :FREIRE -Só a. ti-
dos donos ,de pada.rias, que estão for- tulo de esclarecimento, à1l'ei ao ilus-
çando a 'população do Distrito Federal
a .mais uma. ·<fila". ( .... ) Não toi revisto 'pelo' orador.
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tre colega, que talvez, 'na ocasião, não
sarvisse na guarnição do Rio de Ja..
nelro, o segulnfle: o General Góis
Monteiro fêz, há ,pouco tem.po, a pu
blicação. elos nomes dos of1~lais que,
consulta'Clos, arpolaram o golpe e da
queles que contra o mesmo se mani
festaram ..

Entre os primeiros, citam..se ho
mens a.clma de qualquer suspeita:
'Generais Osvaldo e Gustavo Cordeiro
de Farias, Coronel Nelson de Melo,
General Alcides Etchcgoycn e muitos
outr.os.

O golpe, portanto, não foi desfe
rido à. revelia do Exército; êste, 'con
sultado, por sua maiorla apoiou o mo
vimento. E tanto o apoIou, meu Uus-

. tre colega, que não. houve qua.lquer
subversão da ordem, nos oito anos de
v1gêmia da Carta de 37.

O Sr. Adelmar Rocha - Com a.
ignorânciacom,pleta do Exército. O
Exéreito nâo podia concordar com
uma ignomInia dessas.

O SR, VnORINO FREIRE - V. Ex.• não
se revoltou!

O oSr. AtZelmaT Rocha - 'Porque não
podia. .

O Sr. Lino Machado - Quando
muito, tratar-se-á de opinião pe:-ssoal
do Sr. Generál Góis Monteiro.

() SR. V.r.rORINO FREIRE - Arnalorla'
dos oficiais de alto coma.ndo e a. dos
generais .se ma.ni!estou pelo golpe,

Era, Sr. Presidente, o que tinha
a dizel'. (Mn!w bem, 11Zm.ito bem.)

o SR. COSTA NETO (Sôbre a ata)
- Sr. Presidente, J abjeto do dis
CID-so que vou fazer neste momento
é ú mesmo() de ontem.

Venho reiterar a V. Ex.a o peci1do
de uma a.plicação mais ngor0S2. do
aegimenrt;o~ a fim. de que não contl..
lD:ue a.' ocorrer, neste recinto, o que
aoaba de ::ie verl,i;icar;

.F.oi 11d'o da trlbUna ·um telegrama
em que se' acusam as autol1'Cl.ad~ de .
Sá:o Paulo da prá:tlca de a.tos ilegais.

.Não pClldemOl5 discutir omerecimen.to
dês'se telegram~? lido em mom-entco
<lestlnado, .e~lusiV'amente. a reti:fica,..
çóes na ata.. ,

Assim, Sr. Presidente. solicito á.
V~ Ex.a queira colocar o assun'to
dê.sse telegrama em ordem d'O dia,

para ser debatido logo depois de es..
gotílJd:a a ma.tériadela constante, a.
f~m dlf que os repre8enta.ntes d'eSii.v
J?aulo. deV1Jdamente informados. pos
sam prestar à Casa os escla.recimen
tos de que é credora.

O 51'. Paulo Sarasate - Isso noã.o
é matélia de ol'ldcm do dia. Já há
um colega de V. EX,:1 que vai escla.
recer o assunto.

O Sn COSTA NETO - 51". Prestd-ente.
'em c1oel1ll'I1l~to como o que!oi. lido pelo
nobre colega, pod1eIn ser alegados ta
~os menos verdadeiros. .Telegr'a.ma.s
n·ão .con~"'t1tuean prov'a, salvo qua"noo
revest1dos de certas formall'd~es.

O Sr. Paulo Sarasate - ~ docuan-en..
to idôneo: 'telegrama. <lo SIndica.to
dos JornallstllS.

O SR. COSTA' NETO - Se há fatos
lCJUe mereçam .~ atenção desta Assem
bléia e devam constituir .objeto· de
di5CUSSâo, .devem ser trazIdos palia.
ê,ste recinto por meio de docum-enta.-

.. ção idônea. Simples telegra.mas po
dJelD ser ela"bor~os e acusaçôeP podem
ser !ormulad~ à. revelia daqueles que
dispõem de ~lerj,'lentos para contestá
los e com·batê-loo. os qu-a.is se veri.o
oa imposs!b1Uãade de fazê-lo por fal
ta de docum-entação correspondente.

. O Sr. José Bonifácio - V. Ex.a
ll1áo está !oalalIl.'do sôbre a. ata., crltl
'Cando um co1ega., incide no mesmo
êr.ro.

O SR. COS'rA NETO - $r. Pres1d-ervte,
colocado o govêrno, ou a maioria, em

.\Situação de inferiorM.ade, visto como
não podemos discutir o assunto, n-es
te moni-ento,· peço a V. Ex. a. consi
derar êsse telegrama como assunto a
ser discutido oportuna.mente. (M1Li~

-to bem,' muíto bem.)

O SR. LINO MACHADO (Sôbre a
r'.ta) ("') - Sr. Presidente, preliminar~

mente, não sei se deva agradecer ou
e~trallhar a preccupação do sen':lor
Vitorlno Freire em corrigir apartl."~

que 'Porlentura em tenha pronuncia:1.':;
nesta Casa. Devia caber a mim pró·
prio a retificação; nunca a S. E.~.

(~) ::Não foi rev!sto pelo or9..d.or.
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, O Sr. Vit01ino Freire - Os a.part.e~, a fim' de1nstaurar p Estado Novo,' afi.. '1

',o foram trocados entre nós. nal instalado em 10 de novembro,
'O SR. LINO MACHADO -' Entretan~o, Afirmei, Sr. Presidente, e o se-

c:i.evo a oportunidade que me dá o r.hor Vitotlno Freire acaba de con·
ilustre. Deputado Vltorino Freire~ de . t1rmar, que a responsabilidade do

.reafirmar o que disse llO aparte de . golpe não poderIa caber sequer à~
cntem. " .' fôrças armadas mas, sim, aos forja..

" 'Na realidade, Sr. PresIdente, nal:; dores do celebérrimo documen.te
se pode atribUir ao Exército o gotpe Cohen, ao atual Presidente da Repú-
fascista de 10 de ncvembro (apoza.. bUca, Sr. Eurico -GaSpar Dutra, Sua
do); não se .p'ode imputar às honra.. Excelência nos mandou...
das classes armadas... . O Sr. VitOTino Freire - Protesto!
", O Sr. Vitorino Freire - A maior.a Os correligionários exaltados de VOS3a
à.os Generais. Excelência apoiaram. o golpe.
, O SR. Lmo MACHWO _ ••• aqu~·.e ,O SR. LU>1b MACHADO - ••• d~-'

. golpe totalitário, que nos deL"Cou, du- cumentac;ão de tal ordem, que tive..
rante longo eclipse de 8 anos, em mos a impressão - não todos, al';1S

situ'açâo que nos privou da liberdade pelos menos parte do Parlamento -,
de garantias e desta tribuna livre do d<' que cairia sôbre a Nação lntelra
povo braslleiro (muito bem) " uma catástrofe. Na verdade. Sr. Pre...

,O Sr. Adelmar Rocha _ Lcmhro . sidente, ela. desabou sóbre o Brasil:
a: V. Ex. que o prÓprio general Euricc ~ol o golpe de 10 de novembro, o Es ..
Dutra negou eSSa solidariedade, em' tfldo_.~ov.ó, o regime totalltá.r1o,· e~
discurso, ,Q.ue enI1quecerarn pouc~ e e..npob:e..

O SR. LINo MACHADO _. MUito obrt- 'ceu tôda uma grande naçã:~.
gado a V. Ex. .. O SR. PRESl!DENTE <fazendo soar

" 'O Sr. VitoTino Freire - Não li ~S:3e os timpanos) - Lembro ao orador
dis.curso. que está.' esgotado o tempo de Cill~

, , O SR. LINo MAcHADO - Cheguei de dispõe;
,minha terra precisamente no dia eD'J O SR. Lmo :MAcxiADo - Sr•.Pre':'

,. :que o Govêrno do Sr. Getúlio Var... sidente, estou dentro dos 5 minutos,
:gas pedia poderes discricionários 9..).' prometo não infringir o Regimenc.).
,Parlamento .. Estive nesta tribuna, .se.. PaIo precisamente sõbrea atcs.. para
nhor Presidente, e pela ve~: prlmel":2 retificar ligeiro cochilo dos meus' 'ie-
.com surprêsa de mUitos' .cIos meus lhos amigos desta Casa, os Srs. taqut-
colegás, declinei minha qualidade ct~ grafos. De resto, eu não terifl. procut'tt-

"Oficial superior do Exército Brasil"'l- do sanar o laP.30, tão comum no par-
1'0, pnranegar aquelas atr1bwçóe~ lamento. ,
discricior.ártas, que certamente nos Na precipitação atual, apOs o ma..

.'levariam, como levaram, ao g<llpe d~\ rasmo que caracterizou o Estado Novo
10 de novembro.' De resto' interven- concretiza-se, precisamente, a demo--...... , .
çoes já haviam sido iniciadaS crimf- cracla .. E justamente em meio a, P,:sÚll

I\osamente. Começaram no Maranhào trepidação, a esta luta, a esta V1vaci-
qúando a. ação governamental aU:3~ dade votaremos ao futura Carta M:\g-
efetIvou. no., desempenha.ndo OS homens d,:
.' O Sr. Vitorino Freire _ Perdoe.. todos os credos políticos o papel que '

,Jlle V. Ex., mas, naquele :momento lhes cabe, ante a responsabiliàade que
'a. intervenção foi absoJutamente le.. assumiram como mandatários do pov.:
'gal. b,rasUeiro <muito bem; mu'ito bem).

: ,O SR.. Lmo Mft.CHADO - Meu Estaci.o, O SR. ATAt1BA NOGUEIRA,
naquela época, _ disse-o desta. trt- (S6bre a ata) C") - Sr. Presidente o
buna - f01 apenas a cobaia. O "Diário do Poder Legislativo'" de ho-
Sl . Getúlio Vargas, com o caso 0.': je pubUca.~ na: íntegra, o discurso do
Maranhão, pretendia. ab11r as portas -- .
cas, intervenções em todo o Bras1i (*) Não foi revlsto pelo orador.
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meu nobre colega de bancada, Depú
taclo' Costa ~eto. De sua leitura,
Sr..PresIdente, parece depreender..se
qu.e S. Exa.. se coloca.ra contra o
Interventor Federal em São Paulo, o
eminente Embaixador José Carlos de
Macedo Soares.

, .Procurei o nobre colega antes de
pedir a palavra e S. Exa. esClareceu
perfeita.mente o tôplco a que me re
firo. Da leitura menos detida, no
meio' dos apartes de nossos antagonis
tas, poderia deduzir-se que meu no-·
bre colega houvesse atribuído ao em!
·nente Interventor em São Paulo per..
seguições como aC;tuelas que ilustres·
constituintes da U. D. N., estão atri..
bUindo a InterVentores em outros Es-
tados. ,

Venho," assim, à tribuna esclarecer
devIdamente aqulIo qU~ está. no "DIá
rio do Poder Legislativo", para que
fique por todo 1) sempre claro e posi
tivo que S. Exa., neste tópico, em
que há dois hifens e em que os apar..
tes se· entrechocam, de maneira al
guma quis atacar a pessoa do Inter
ventor Feãera.l em São Paulo, sequer
ao tempo em que S. Exa. exercia o
mandato em virtude de nomeação do
Presidente José Linhares.

O Sr. PradO Kellv ~ AInda bem!

O SR. ATAUSA NOGUEIRA - Porque,
Sr. Presidente, da leit:ura atenta dês
se trecho, desprezando-se apartes e re
tirando-se ~atér1a superabundante
entre hífens, depreende-se' que S.
Exa. se refere à luta partidária em
que tomou parte antes de 1937.

Como, na U. D. N. , grande nú
mero de Deputados participa, preci~
samente, do grupO político em oposi
ção ,a S. Exa., parecIa. que êsses de
putados se en!l1eiravam agora entre
aquêles dó partido qposto ao do no
bre Deputado Costa 'Neto, antes d~
1937. Oaí resulta o e'ngano do leitor
quenaturalmente tem todo o interes
se na exata situação da vida polltl~a

atuar de São Paulo. "

Dizendo estas palavras, Sr.PreS!-.
dente, posso oferecer esclarecIm.entos

, ao nobre Deputado pelo Ceará, Sr.
Paulo Saras~te.Leu S. Ex. O telegrama

\ '

de' autoriza'Clo órgão de classe de São
Paulo ... ,

O ,Sr. . Paulo Sarasate - Multo
'obrigado. Documento autorizado e
não c1uvidoso.

Ô SR. A'l'ALtBA NOGUEIRA - ••• pos
so dar a S. Exa., meu testemunho
pessoal. S . Paulo esteve. durante 15
dias, privado da pessoa de seu Inter
ventor, que, demis::l1onárl0,· não quis
absolutamente regressar à Capital do
Estado. Paí, resultavam explorações
política.s, até mesmo daqueles que de
sejavam a imediata substituição do
Sr. Interventor. .

O Sr. Paulo Sarasate - EIs a res
. posta a S. Exa. o sr. deputado Costa

Neto.
O SR; A'l'I\LIBA NoaUEIRA ..- Houve

então abúsos, que . a poU<:la d~v1a

coibir. Foi prêso um reporter foto
gráfico de ~~O Dia", um àos órgãos
matutinos de São Paulo' .. ~

O Sr. Lino Machado - V. Exa.
está, com grande eloqüéncla, CO!l!ir
níando fatos verdadeiros denunciad.os
pela oposição.

O Sn. A'l'ALIBA NOGtTEIRA - ••• de
mater prestígio popula.r.

O Sr. Prado Kelly - Congratulo
me com V. Exa. pelos esclarecimen
tos que estA prestando a esta Casa. •.

,O Sr. Costa. Neto - Essa' matéria.
não deverá coristituir objeto de d1scus-
são sõbre a :lID. '

O Sr. Pa'lllo Sarasate ...... Isso é com
o Sr. '?residente c não comigo. V.
Exa. disse que eu hav1a trazido à
Assembléia um doC"...unento duvidoso.

O SR. A'1'AI.!BA NOGU'EIRA - Sr. Pre
sidente, estou com a palavra. para. .
.falar apenas cinco minutos. O meu
nobre colega, Sr. lJeDutado Paulo.,
Snrasate, devia ter a cautela' de 1Ds
crever-se na ordem do dia e solicitar.
por intermédio da Mesa, informações
à Intcrventoria de São Paulo, a f1m
de não fala.r sem base.' .

O Sr. Prado Kelly - Isso não se
ria regimental. mas no contrário ver
dadeira aberracão das praxes parla
mentares.

O SR. A'l'ALIBA NOGUEIRA. - Dev1co
.à mipha interferência. obtiveram-se

"
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'informações precisas. Penso, aliáS, que tlco a grande honra de, no momento
já não são· necessár1as. 'Explicam-se em que se precurava entregar ao Ju
os fatos dIante da agitação, da. efer~ diclário,em todos os Estados do Bra..
veseêncill. dos ânimo::; políticos, aliás 511, a chefia do Executivo, ver escolh1~
de 'pequena :minoria, de exígua m1no~ do entre seus elementos a.IftUém. que
ria da minha terra. seria - e de fato foi - um verda-

O Sr. Pau.lo Sarasatc - V. Exa. deiTo xnngistrado no govêrno, e, prin-
está confirniando os fatos que foca- cipalmente, no tocante às eleições.
llzei da tribuna. Agradeço sumamen- . O Sr. PZ:nio Barreto - Pou o m'eu
te penhorado o auxilio que V. EY..a. testemunho às palavras de V. Em.
vem trazer à voz de um antigo jor- O SR. .AÍ'ALIBA NOGUORA - Agrade~

nalista, que estará a postos em todo e ço' o testemunho do nobre Deputado
qualquer momento para defender a Plinio Barreto.
sua classe 'quando esta f,ôr vitima de Aproveito o' meu tempo, que está
arbitrariedades, sejam quais torem as :findando, apenas para diZer que a
suas .causas. bancada paulIsta, coesa. ao lado do Se-

O SR. ATALIJ3A NOGUEIRA - Não há nhor Interventor, juntamente com a
quem mo.is admire o concurso da ím- comissão diretora do Partido no Esta-
prensa de que eu. Com os parIa- do; ainda há dias. deu pública de-
mentares

1
proporciona ao povo os es- '. monstrac;ão de que .em São Paulo há

elareclmentos necessários,. ao govêrno, exemplosdeverdadelros democratas,
a. todos,quanto à elaboração da. Car- na hora tremenda que o pais atraves~

ta M sa. <Muito bem, muito bem>.
a~a. .

O Sr. coSta Neto _ Não contestei O.SR. JOSl:: ROMERO (S6bre a
o merecimento do telegrama, nem o ata) - Sr. Preslden:z, estou i:npo:;~1-'
poderia contestar, porque me restrin- .biUtado de fazer· qualqut:r retlf1caçao
jo à prelilllinar. 1:: uma. questão de - ....à-.:...ata, 'p~rqu~ nunc,a chega às minh~
economia de processo. Não contesto ma-as o Dlár..o do Poder Legis!ativ .....
que o telegrama contenha verdades; Anter1onnen~e nós o consegUíamos
o que contesto é a oportunidade da. Deste recinto, agora, e7lt1"etanto, o De
leitura do telegrama no momento em paTtamento jas C<ln'elos e Telégrafos
que não se pode fazer a defesa da e~carregou-se de fazer sua. distrtbu1-

t ·d d l' 1m!· d çao em nossas residências.au on a e ncr na a.. . '
. Bem compreendo as· dificuldade; do ,

O Si. Paulo Sarasate .- v. Exa. ta~ meu eminente amigo, Ce!. Raul de
·chou de apócrifo o documento. Albuquerque ilustre Diretor-Geral do

O SR. A'rAL!BA NOGUEIRA - Sr. Pi'e- Departamento dos Correl')s e Te16gra
sidente, parece que estamos apenas fos. em mandar seus funcionários .à.
diante de um mal entendido, porque nossa residência, porque resido nos
ambos os colegas têm razão: um de- confins do Distrito Federal, no 'locnl
fende a liberdade de imprensa, que de:lomlnado Vila do. Pe""ha, em Irajá.
realmente deve existir; outro, preten- Moro na rua mais àv~e do mundo,
de Q.ue a Casa resolva. o assunto de- a rua da Tranqüil1dade, tão tranqill1a.
pOÍ.'> de deV1damente esclarecido. En~ que lá não vão os funcionários do De..
tretanto, o que se pode dizer em com- partamento dos Correios e Telégrafos.
plemento .ao discurso ontem proferi- No' Diário do Poder Legislativo, no
do pelo meu nobre colega de banca- discurso do nosso eminente colega Ee..
da, durante nquêle tumulto, é que S. nhor Ivo de Aquino, o meu nome saiu
Exa.. de modo algum atacou a pee..' tru11cado. Chn.maram-me de João, em
Goa do interventor em São Paulo. E. vez de José. 1t um santo milagrm:a,
de fato. em primeIro lugar, é o Se~. ma::) náo é meu padIo~iro: São José.
nhor Macedo Soares o nosso mais Mas. de qualquer sorte•. Str. P;res!
eminente correligionário no Estado de dente,' desejo. que V. Excia.·· tome as
São Paulo; em segun,do, foi quem pro- providências que julgarconvenlen,:es
porclonou ao Partido Social Democrá- no sentido de mandar chegar, cedo, à.
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minha residência, o Diário do Pocler
Legislativo, (Muito bem,> .

O SR. ALUISIO DE CARVALJ:IO-
(Sôbre a ata) ("') - Sr. Presidente, na

rata da s~ssãode onteln. constante
do "Diário do Poder Legislativo" de
hcJe, há dois apartes no decorrer do
discurso do eminente lider da maio..
ria, Sr, Senador Nereu Ramos, atrl··
buídos a mlm, quando evidentemente,
pejo sentido. não forall1 meus, mas de
meu conterrâneo1 Sr. Deputado Alui
sio de Castro, da bancada do Partido
SOcial Democrático.

:esses apártes que vou ler a. V. Excla.
são os seguintes: .

'ÇO SR. ALUíSIO DE CARVA
LHO - Para corroborar oT,H;,n A

sarnento ete V. Excia. perguntaria
se a Lei ConstItuciona.1 n.o 15 es~

t&.=ia. sendo defencU~ e de pé, se
acaso a. Un!ãoDemocrática Na~·

cional tivesse vencido ..o pIei to. e
o Sr. Eduardo Gomes ocupasse a
Presidência da: República";

e, mais abaixo, logo após um aparte
do nobre colega Paulo Sarasate:

IÇO SR. ALUíSIO DE CARVA
lJIO -- ~ êsse o aspecto que deve
ser encarado do ponto de vista
poUtlco. O ...aspecto juridlco não

.é êsse".

Não me pertencem e reivindico
para. meu nobre colega e conterrâneo
Sr. Aluisio de Castro sua autoria: c
tanto mais à vontade, porqUê ficam
bem a.S. Excia. e ficam mu1to mal
ao mim. (Muito bem).

O SR. FLORES DA CUNHA (s6bre
-4 ata) -- Sr. Pl'e~idente, quando on..
tem a Assembléia. àprovou a. 'moção
'congratulat6r1a pela' ascensão dos
nossos arcebIspos ao cardinalato, votei
em favor dessa iniciativa. Votei como
cidáãão e como catóUco, por ÜEsO que
também reconheço que a grande
maioria do povo brasileiro é catóI1ca.,
Mas não. podia concordar -- e não
concordo '.- e agora levanto~me para
fazer minha ressalva com a intolerân
cia. com que foram tratados os repr~

sentantes do Partido Comunista, aos

C.. ) Não tol revisto pelo ora.dor.

quais' não 'debmram falar. (Palmas
nas galerias). Ora, Sr. Presidente,
não acaricio, nunca. acariciei a popu..
laridade, mas penso que embora de
vamos ser lnfléxlveis e firmes na d~"

fesa de principios e.idéias, precisamos
ser tolerantes em relação às pessoas
(muito bem,). E, numa Assembléia re..
pUbUcana, a tradição brasileira sem..
pre fol a de que se respeitassem e se
ouvissem tõdas as opiniões (muito
bem). _,.

Lembro-me, Sr. Presidente, e Vossa
Ex.lI. também estará lembrado, de que

· na República. Velha, de saudosa me...
mOria (riSo), o representante cio.
Ceará, também de não menor saudosa
e veneranda memória, Sr. 'l'omaz Ca
valcanti, pela ojeIizHl. que votava. ao
Vaticano, ao iniciarem~se as sessões
legislat1vas,veio apresentar projeto
de le! mandando extingu1r a Legação
do Brasll que ali mantinhamos. Nem

· por 1sso era apedrejado ou ofendfdo
quando sustentava. sua idéia; a grande
ma10ria da Assembléia apenas der..
r1bava~lhe a 1n1clativa, ficando tudo
terminado.

Era o que eu tinha a dIzer, não para
requestar palmas, mas para ficar de
bem comigo mesmo. (Muito bem.
Palmas) •

O SR. PRESIDENTE - Não havendo mais quem queira usar da palavra,
dou a ata por aprovada..·

.Acham-se na- Casa- os Srs. Consti
tuintes Gentil Barreira e Osvaldo Stu
dart Filho.

Convido ~s Srs. 3.° e 4,° Secretários
para, em comissão, 1ntroduztrem no
recinto SS. Excias. "

(Comparecem SS. Excias. e pres
tem compromisso).

. O SR. LAURO LOPES (2.0 Secretá
rio/ servindo como 1.°) lê o segttlnte

, - ExPEDIENTE

Oficio:

A Mesa. da Assembléia Constituinte·
- O Comité Popular Democrático
·sa.enz Pena e seus Subcomités dos
Morros da Formiga, BoreI e Casa Bran..
ca., resolveram na. reunião do dia 18
de fevereiro, em sua. séde à Rua Conde
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Requeremos

que, ouvida fi, Assembléia, se cor..
gratuIe a Mesa com a A. B. I., por
meio de telegram'a, à passagem do
primeiro aniversário da histórica. en
trevista, e. c:>mo hom-enagem à im
prensa brasileira. seja. a mesma trans
crita nos Anais de· nossos trabaalhos'.

Sala das Sessões, em 22 de fe'V'erei- .
rode 1946. - Paulo Sarasate - Fer-:;.
nandes Tá.vora"- Fernanàes Teles _.
José Cândido Fen-a2- Lívio Lemos.
- A imprimir.

O SR. PRESIDENTE - Aclla~se

in.oorito em; primeiro lugar, na hora.
do expecU.ente, o' Sr. MIlton Prates,
a. qu~ dou a,' palavra..

lal'SD l' ~ ~:lc.o de uma existência lumi..
nosa, serviu.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de
1946. - Deoclécto Dantas Duarte. 
José Varella. - Mota Neto. - Ao
fmprimlr.

Requeremos, por intermédio da D •
.D,Mesa, se solicitem as inrlormações
lSegUintes ao Poder Executivo:

a) qual oestoQ.l1e de trigo ou fa..
a:1nha. de trigO existente no Brasil?

b) quais os países que no-la estão
!ornoecen'Cl'O ?

c) qua1'S as p:rovldências tomadas
para suprir as dolorosas deficiências
do imprescindível aUmento?

d) há. livr.e.-.câmbio entre tml pro
duto qualquer· brasileiro eo' trigo de
qualquer 'outro pais? I

Sala das ~ões,em 22 d~ fevereiro
de 1946. - Campos Vergal - Café
Filho. - A lmpr1m1r.

de Bonfim, 302A~Sob., dirigir um con~

vltc aos Ex.mos Srs. Deputados e Se~

nadares eleitos pelo Distrito Federal,
para tazcl'em uma visita aos respectivos
n.orros, no dia 24 do corrente, domingo,
às 16 horas, quando será lançada a
pedra fundamental da sede do .subco~

mité do Morro de,' Formiga.

· A Comissão aguardàrá os Ex..1'I1os. Srs.
convidados na séde do Comité Popu~

lal Democrático Saenz Pena entre 15
e 16 horas, de onde partirá a comitl..
va..

Antecipando os nossos agradecimen
tos pela acolhida que venha a ter êste
convite, apresentamos as nossas sau~

L~ções democrá.ticas. - Dr. Línanclro
Dias, Pela Comissão. - Inteirada.

RequerimentlJS =

Tendo em consideração os relevan
tes trabalhos do notável professorbra.~
slIelro Dr. Olfmp1o Olinto de Oliveira.'

...à puericultura ~c1onal" requeremos Ocms1derando Q.ue a. entrevista con-
que a Assembléia .Constitúlnte, since~ cedida ao Correio da Manhã, há. pre-
.ramente empenhada, como está, xiã-·~·-clsa.mente um. ~no, pelo eminente
solução dos problemas sociais do país, brasileiro Sr. José .Amér1co-de: AI
no momento em que se afasta aquêle meldra constitui já agora. um do
benemérito cidadão, por cUspositivo Ie- cumento histórico de notálvel reper-
gal, do alto cargo de Diretor do Depar.. cussão na vida i)o1ft1ca. do pais;
·tamento da Criança, lhe demonstre o C<msi-doera.ndo que, retomadas en-
seu justo aprêço. . tão pel'll. lmpr-ensa as franquias· de que

Ifôra despojada., n'OVas perspeet1vas
A longa vida do grande ~estre ~a 6e a;briram ao .povo brasileiro, possibi

medicina. é um e~emplo de ded1caçao Utando a reconquista de direitos e ga.
à CRusa a. que se dedicou, honrando a ll'a'1'ltias essenciais ao regime '.deme
pá.tria, pelos seus. profundos conheci.. crátlco,
mentos cientificos. e. lúcida. compreen-
são de deveres morais, fQrma)ldo uma.
escola d& trabalhadores admiráveis que

. saberã.o COlltinuar a e1ttrRordinárla
obra por êle iniciada, em' colaboração
com Fernandes Fígueira, de quem os,
amigos das crianças jama,is poderão,
falar sem profunda emoç&.o.
· O professor Olímpio Olinto de Oli~

velra merece bem o respeito e a -estima
dos seus contemporâneos, sendo, na.
pura interpretação do vocábulo, um
verdadeiro e probo. estadista, motivo
pelo qual julgamos oportuna. !lo home
nagem de que trata o presente reque~

rlmento, certos de :sua aprovação pelos
representantes do" povo brasileiro, a
cujos ideais o emérito professor, no
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o 6Ft. MILTON PRATES (lê o
seguinte discurso) Sr. Presldent~·: A
Assembléia Constituinte vem t:>rc.,tan
do, há. dias, comovida homenagem Do

eminentes vultos da nossa vida. paU
tlca, arrebata.dos, pela morte, 1.0 no!;
50 convívio e ao serviço da Pá.tria..
" Quero pedir, agora, aos rC>l)l'CdC'n
tantes da Nação Brasileira, um prei
to à memoria. de um grande cldacH~o

- grande cidadão do mundo e excel
so amigo do Brasil - cujo nome .,ão
poderia 'ser esquecido nos Anais dC::Ma
Assembléia, quando ll'Ígressamos vi
toriosamente :na prática da, demOC1'(l.
ela, em busca' de uma liberdade '3 ete
uma dignidade de vida que ê~e .
construtor de um' mundo novo - pre
gou a todos os povos.

Sabeis, senbores, que me refiro ao
grande Roosevelt.

Com· profunda emoção, neste mps
mo recinto. o povo brasileiro et.&".IlU
a súa voz a.po~Uca, em dias Já' som
brios para os povos.

Então, sua' figura ainda não se ha
via projetado no cenár10 mU!ld1al,
com o relêvo que o destino lhe reser
vava. Mas tl, posteridade já. com êle
contra1ra uma divida'. O $'New D~aP·.

o Novo Plano, fol prova decislv1l. de
que uma democracia pode enfrc:ntar .
as crises mais angustiosas, quando
possui líderes capazes.

Com efeito. Roosevelt e seus ho
mt'ns consegu~ram demonstrar 1tO

Congresso americano a nece5siclade
de leis e de recursos que habiUtasse1n
o Poder Executivo, não 56 a auxiUar
e a colocar. milhões de desemprega
do~, 'coma, sobretudo, a. restaurar a
confiança no govêrno. Esta ha·,l;l.
desaparecido do espírito populal' 'após
a prol'unda dopressão iniciada' em
1929. Industrial::;, operários, banqu~l"

1'05, comerciantes, consumidores, sen
tiram q,ue havia nos EstadosUniclos
homem ao leme, pronto a agir, pronto
a experimentar corajosamente os .o.o~

vos' remédios que os estudiosos apon-
tavam. . .

Sabemos que a estrada. percorriJa'
pelo grande . Presidente não estava
coberta sãmente de !lares. Num pa1s
acostumado "ê, mais ampla liberdade

de iniciativa privada, era natural pro..
vocasse numerosos protestos a ln ter
venção do Estado na vida econômica.
A Suprema Côrte de Justiça não lhes
ficou insensível e declarou 1nconsti
tuc!ona1~ várias leis lntervenc1onlstas,
sustando sua vigência. O próprio
Congresso foi restringindo poderes e
l'ecursos outorgados ao Executivo.
Mas o fato é que n crise ho.via :)ldD
51.1perada, quer dizer, o mecanismo
democrático havia funcionado r.?m
etic&.<:ia, numa. emergência gravissi
ma.

Mas, Sr. Presidente, o destino con...
duzir1a Roosevelt a caminhos' ma.1S
amplos e gloriosos. Em 1937, êle pres
sentiu que as fôrças totalitárias nazl
-fascistas se achavam col1gadas para.
a conquista do mundo. Denunciou o
plano no famoso discurso de Chicago
em que advogou uma quarentena con
tra. os agressores. Assim, quando, em
1939, se deflagrou a guerra, os provo-o
caderes bem cedo perceberam que, 52
r.ão abatessem os adversário~ com
espantosa I' blictzkrieg", uma fôrça
esoiritual imensa iria projetar a mole
americana contra suas ambiçôes des..
vniradas.

O mundo, ameaçado, voltou~sep:lr~

o granàe lidero Ele não nos faltou.
Com que a.dmirável tato canse..
guiu persuadir o Congresso e o povo
de que o isolamento, no meio da gran..
de catásl:ro!e. significava suicídIoS
Assim, a Lei de Empréstimo e Arren
damento veio como um tônico pode..
roso estimular a defesa heróica. da
Grã·Bretanha e da. Rússia. E, na

. hora necessária., o exército americano
provou, em todos os continentes, que
uma educação livre é propícia não
só à boa técnica como ao espírito va..
ronil.

Não faltou ao povo amigo asoUda..
riedade de quase todo o continente.'
Colheram~se; assim, os primeiros frn..
tos tangíveis da pol1tlca de boa. vizi..
nhança, que ao visão do estadista ha..
v1a iniciado. O Brasil, Sr. Presiden..
te, que, segundo testemunham as au
toridades amerlcanas,- .prestou desd~'
a primeira hora tMa a. cooperação
que lhe· fôra .solicitada, julgoU..l5e
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obrigado a uma solidariedade mais
ativa e fol até o sacrifício do sangue.

Mais felizes do que' milhões de 0'.1
trcis solc1ados aliados) os nossos que
tombaram, tinham já', no moment,o

• final,. a antevísão da vitória.
Roosevelt) o grande Roosevelt. tam

bém a teve. Saber que a morte nã~

lhe roubou esta suprema alegria traz
certa consolação à humanidade, :Iue
viu desaparecer com êle. a figura malS
luminosa e benfazeja do tempo •.

·Sr. Presid'ente, o Brasil sabe o que
deve àquele que foi o maior, nu:na
t~rra de grandes homens. Que os %~

presentantes do povo brasileiro .ores
tem ao grande vulto a homenagem
de sua veneração e saudade. Peço,
sr. Presidente, que a Assembléia se
conserve de pé e em silêncio por llm
minuto, em honra e reverêncIa à me-

. mór1a de Franklin Delano Roosevclt:
e 'que ao Parlamento americano .;eja
com.unicada essa homenagem o1Ue
prestam.os ao grande cidadão do
mundo. (Muito bem; Pal~.)

O SR. PRESIDENTE - O Senhor
Mi1tcnPrates propõe que a Assem:
bléla se conserve de pé e em silêncIo
durante um minuto em honra. e re
verência à memória de Frankl1n Roo
sevelt.

Convido os Srs. Constituintes a
. permanecerem de pé, durante um mi-.
·nuto,em homenagem. ao sàudoso e
grande estadista..

(Os' Srs. Constttuintes perma
necem de pé e em silêncio, du
rante um minuto). -

A Mesa. dará conhecimento desta
homenagem ao Parlamento norte-ame- ....
rIcano. " .

o SR. OSVALDO PACHECO (Pe'la
. ordem) - Senhor" Presidente, Senho

res Constituintes: venho à tribuna.
pa.ra ler três telegramas recebidos pela
ba.ncada comunista, .que são de gran
de importância, porque nós, Const!
tuintes, os verdadeiros representantes
do povo, devemos cuidar da. situação

.a.fllt1va de fome e miséria. em que se
encontram os nossos ,camponeses e
trabalhadores. (Palmas nas galerüuJ

São os segml1tes êsses telegramas:
I

Com vist·as ST'I' - Senador Luís
Carros Prestes - Palácio Tiraden
tes: - Comunicamos êste CE pro
testou enêrgicamente perante In..
terventor Federal o Presidente
Constituinte contra atitude 00
vêrno Estado nega-se entrar ne..
gociações com grevistas' lutam por
aumento salário, proib1ndo ma·ni-"
festàções apoio mesmo finaUdad~
recolher fundos ajuda grevistas.
Assim Govêrno Estado apega-se
trapo imundo trinta e sete, colo
ca-se contra direito greve, viola
compromisso solene Chapultepec,
tenta derrotar mineiros demais
grevistas pela fome. Essas medi..
da's restringem liberdade Partidos
realmente~ligadospovo cuia atua..
ção não pode ser indi!el'ente si..
tuação. Proletariado povo exigem
revogação aquelas ,.atitudes reacio
ná.rias Impedem solução unitária.
democrática crise afeta profunda-o
mente tôda Vida. Estado. Traba
lhadores firmes unidos lutam jus
tas reivindicações. Mineiros lan-

o çaram vlbrantemanifesto denun
ciando Cadem. Manifestõ'--envia
do Constituinte tôdas ban'cadaG
via aérea. - Sauds. Comunistas.
- (a) Sérgto' HoZmos, pelo Secre
tariado Estadual" .

O Sr. Atalíba Nogueira. - Pode o
nobre orador 1n1'ormar-me de que cl..
dade procede ês~e telegrama? ....

o SR. OSVALDO PACEECO - Vem de
·Pôrto A!~gre·.

'O Sr. AtaZiba Nogueira Muito
agradecido a V. ExcIa.

O SR. OSVALDO PACHECO Passo
a.gora, Sr. Presidente, a ler, o segundo
'telegrama ~

Urgente - Senador Luis Carlos
Prestes Assembléia. Naciona.l
Constituinte - Palácio Tiradentes
- Rio: - Operários frigori!icos
situação aflitissima premidos pre
potência gerência agraclecem, pé
nhorados, solldariedade demons..
-trada. telegrama recebido, pedindo
colabo!'ação efIciente' e irrestrita
sua causa. justa. sem solução até
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momento presente. Movimento
parecUsta iniciado 27 janeiro. Que-

,~rem reivindicação salário "entre
quarenta e cinqiienta. por cento
para podereDl viver acôrda padrão
ce vida atual. Tôdas provlcl.ên
elas tomadas até 'lo(' presente ;::lia
têm dado resultado satlsfatórto,
negando-se dIrigentes frlgorfticos
:. dar qualquer satisfação a.

"respeito. Apelamos vosso espírito
, esclarecido e de justiça sempre
afeito concorrer operários tomar
medidas enérgIcas e urgen tes em.
beneficio classe oprimida.. Con
tando valoroso concurso nos:s3, 3i
tua~ão agradecemos ,penhorad,?3.
- (a.) Vitor" Pereira, Presidente
S1ncticato" •

Vou ler finalmente o terceIro: 
Deputado Manghela. - As~('mbléia

Constituinte - Rio.

Para. que o camarad.a possa Jer
da tribuna. Assembléia. Constituin
te levo seu conhecimento seguinte
rito relacionado greve mineiros
São Jerônimo: No CorreIo do Po-,
vo de ontem vindo pelo áereo fi
gura. uma. Clefesa cios patrões que
pela desfaça,tez merece ser conhe·
cida do pais inteiro. DlZem os
proprietários das minas que os
aumentos ora. pleiteados atingem
a. vinte e óito mIlhões de cruzei
ros o que forçaria a ele'7ação ão
preço da tonelada de carvão para
mais 35 cruze1ros e que a supres
são do trabalho noturno também
pleiteada pelos operários entre
·uma e sete horas de. manhã re
dundaria numa baixa considerá
vel da k'rodução obrigando conse
qüentemente 11 nova alta no pre
ço do carvão, alem. dos 35 cruzei
ros já. refel'ldos ~ DIzem ainda os

- patrões, e aqui está todo o cinis
mo, que se essas majoraÇÕes não
forem concedidas pelo govêmo
"seUs lucros seriam. inteiramente
absorvidos por aquela cifra" e
isto fluer cUzer para não prejudi
car meia dt1Z1a. de aclonlstíts tt-,;
caro prejudicados trinta. mil ope
rários e suas fam.ílias. a. cidade de
põrto Alegre tem sua vida. párali
sada e param tOdos O~ tre~ elo

Rio Grande' do Sul. e tudo lsto
para que meia dúzia de acionistas
da. Oadem nâo sejam prejudica..
dos nos seus lucros. E o govêrno
ainda quer criar uma. comissão
para estudar' a situação em que

, se encontram 03 mineiros quancto
várias comissões já fo::am cria..
das antes e nada do que pfopu..
seram benefício trabalhadores 101
leva.do efeito conforme afirma
um membro dessas comissões em
publicação feita também no mes
mo "Correio do Povo de ontem.

Saudações proletá.-rias. - Lui2
Barros."

Queria. fazer," ar. Presídente, aI-'
gur.nas considerações sôbre êsses tele
gramas', que vêm sendo recebidos" pela
nossa banca-da e também pela Mesa
da Assembléia. Constituinte.

PedIria. "aos nobres (:olegas levásse
mos a efeito uma medida p!'ât1ca para
resolver a sitüação" aflit'"Ja em que
se encontra o proletari:tdo brasileiro.
(Palmas nas galerias) .

O SR. PRESIDENTE' - Lembro
to.. nobre orador que está esgotado o
tempo de que dispunha.

O SR. OSVALDO PACHECO ,- Como
está. esgotado o tempo, nfrll posso fa
zer as considerações qu.~ desejava.
Corno operário. porém. cl)mo estivac.ii,J.i.'
em Santos, eleito pelo rp.spectivo pro-

"letaríado, peçv aos 5rs. C<Jnstitui:1tes,
hoje que temos os verdadeiros repre
sentantes do povo reunidos nesta as
sembléIa., que não fiquem lnditérentes
à situação de fome e" de ml$éria em
que se acham as classes tt·abulh~dora.s.

Nós, os operários. SOUbeD:1os. na hora
l.4a. guerra.. deixar que ,15 grandes

"açamoarcadores, "podemos dizer, os
grandes inimigos da pât::h, se pre..
valecessem dessa situação anormal.
<Palmas nas galerfa.af; Compreenden
do os problemas daqueltl. epLoca, traba
lhamos por salál'losbab;~)5. salários de
miséria, do qU~ re;mltou P.. tuberculose"
de muita.s !e.míIias proletárias. (Pa!-.
mas) •

Hoje. entretanto, não é justo que o
govérno continue sem a. :lotar qualquer
medida. prática a respelto. E nós.
C011stltu1ntes. temos de sugetir tats
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medidas, porque não po.:te blâ.vcx--pro..
grcsso nem democracia QWU1dO o pro..
letariado vive na fome c na miséria.
(Mutto bem; muito 'bem. Palmas nas
galerias) •

O SR. PRESIDENTE - r~stá finda
a hora do expediente.

Passa..se -à Ordem do DIa . .-
~

. Compareceram mais 73 Senha..
resConst1tuintes:

Partido Social DemGcrático

Amazonas:
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.

Pará:
Carlos Nogueira.

Maranl1âo:
Clodomir Cardoso.
Pereira Júnior.
Vitorino ,11'relre.
Odilon Soares.
LWs Carvalho.
José Nclva.

Plaui;

Renault Leite.
Rio Grande do Norte:

Mata Neto.

Paralba:

José Joml.

Pernambuco:

Etelvlno Llns
Jarbas Maranhão.
Pessoa Guerra.

Bahia:

Aloisio de Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.

Esp1rlto Santo:

Arl Viana.
Carlos Undcmberg.
Vieira de Resende.
Alv~ro Castelo.

Rio de Janeiro;
Amaral Peixoto.
Ed1-tardo Duvlv1er.

Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Brigido Tinoco.

Minas Gerais:
Lev1ndo Coelho.
Benedito Valadares.
Juscelino Kub~tschek.

Rodrigues Seabra.
Duque de MesquIta;
Gustavo Capanema•
Noraldino Lima.
Celso Machado.
OUnto Fonseca.

São Paulo:

Go!redo Teles.
NovcU Júnior.

Goiás:

Paraná:

Munhoz de Melo.
Lauro Lopes.

Santa. Catarina:

Rio Grande do Sul:

Oaston Englert.
Antero Lelvas.
Pedro Vergara.

União Democrática. Na.etonaZ

Pará.: '.
Para1ba:

Vergnla1,1d Vanderle1.
Osmar A(lu!no.

Pernambuco:

Lima CavalcantI.

Alagoas:

Freitas Cavalcanti.

Sergipe:

VUt-er Franco.
··BahIa:

AloIsio Carvalho.
LUis VIana.
narael CIncurA.
Al10mar Baleeiro.

Dlstrlto Federal :

. Hamilton Nogueira.
Hermes Lima.
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Rio de Janeiro:
Romão JÚn1or.
Soares Filho.

São Paulo:
Paulo Nogueira.

Paraná:

Santa Catarina:

Tavares d'Amaral.

Partido Tro.balhtsta Brasileiro

Distrito Federa.l:

Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Segadas Viana.
Antônio ·Silva.

Rio de Janeiro:

Abelardo l\~ata.

São Paulo:

Romeu Flori.
Eusébl0 Rocha.

Paraná:

Melo Bra.ga:

Partido Comunista do Brasíl

Pemambu~o:

Alcedo Coutinho.

Partido ,Republt::ano

Pernambu~o: .

Sousa Leão.

Sergipe:

Durval Cruz.

Minas Gerais:

Daniel Carvalho.
Bern~rdes Filho.

Partido Democrata Crfstão·

São Paulo:

Manut!l Vitor.

Partido Popular ,sindicalista

Pará.:
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Deodoro Mendonça.

~Partido R.epublicano Progressista

São Paulo:

Campos Verga!.

O SR. PRESIDENTE Continua.
ao discussão da indicação do Sr. Otá
vio Mangabeira e outros, publicada o.
19 do corrente.
~em a palavra o Sr. Café Filho.
O SR. CAFÉ :FILHO - Sr. Presi

dente, a revogação da Carta de 1937,
discutida nesta Casa pelo nobre líder
da União Democrática Nacional c.
na sessão de ontem, pelo llu.'ltrc lider
do Partido Social Democrá.tico, tem
para mim, como teve para S. Ex. o
Sr. Nereu Ramos, dois aspectos: o ju
rídico c o pol1tico.

Entendo que a Carta de 1937 é um
divisor polftlco (Apoiados). A Cnrtn.
de 1937 é uma definição pol1t1cn. Por
isto, vindo à tribuna para ma.nlrcHtlLr
o voto da. bancada. PrOgrCSSl::sUl, fluC!ro,
inicialmente, aSSinalar que t.cmol'l HO
bre á Mesa lndicac;ão vIsando lultn.1t
zar a elaboração dos dccrctorl·lo~H.

Mas, por entendermos que n rCVO~Il"

ç§.o .é assunto pol1tico. VnntoK dar
nosso apoio à 1~'1dlcação do. Unlâo 00
mocrática Nacional. (Palmas no re...
cinto) .

81'. Presidente, não conheço ma.lor
dcmonst!:ação de boa-vontade, de co
laboração com o Govêrno c com o
Partido Social Democrático, do QUO

essa indicação, que pede npcnnn "
des1b'tlação de ur.la comissão para. CHtu
dar amatéria e encontrar os metas de
caracterizar a posição dos pnrtidoR
em face da. Carta Constituclonu.l do
37, que tol, como já acentue!. um di ..
visar político. Para l.~so, tcmOll do
remontar às origens dessa. Cnrtn..

Fui membro do Parlamento ql1b n.
Constituição de 1937 dissolveu: mml"U
aos acontecimentos que lho nntt'loo
deram a outorga. Lembro-me, Sr. Pro- .
sidente, de que, no dio. em quo o 00
vêrno mandou à Câmara dOB D(,putn
dos a. mensagem pedindo Do 8unpCm/'lrUl
das liberdades públicas, para.· lllltitcn..
tação da ordem no país. durnntt! u
primeira. sessão (a mccUdn toi votl\da
na sessão da. noite), dIrigi-mo QO
Pres1dente Pedro Alelxo:
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- Vamos votar o estado dê guerra.?
Vai a Co.maraconcedê-lo?

E o Presidente Pedro Alelxo res
pondeu-me:

- ;e a única maneira de salvar a
.Câmara: dar a êsses homens, que fa
lam em nome da ordem pública e
ameaçam com a subversão, os melas.
de'colaboraçiio para resolver a crise.

'"Indaguei ainda:
- As bancadas d.a Bahia e de Per

nambuco votarão o estado de guerra?
Retorquiu-me S. Ex.:
- Votarão, com espírito de coope

raçiío, para a!asbr a crise.
E eu, Sr. Presidente, que me prepa

rava para votar contra o estado de
gnerra, disse a Pedro Alelxo:

- Chegamos ao f1m.
Os trabalhos prosseguiram. ,A men

sagem veio. A Câmara foi convocada.
para uma sessão noturna e votou, por
extraorcl1nária maioria, o estado de
guerra. .

Três ou quatro dias depois, Sr. Pre-
, sidente, já foragidos vários dos meus

companheiros de atividade parlamen
tar, e porque eu insistisse em compa
recer às sessões para protestár e votar,
a Comissão Executora do estado de

. guerra deu ordem para que o meu
apartamento fosse- cercado pela po
l!cla f Escapando do cêrco. abriguei
me, nessa mesma madrugada, na casa
do meu eminente colega Deputado
...\belardo Marinho. Refugiel-mp., de
pois, na residência. do meu compa
nheiro de represcntação Martins Veras,
onde me 1'01 buscar aquela. figura
extraord1n1\r1a. de homem público, cujo
nome pronuncIo com grande sauda
de, porquG, se vivo tOsse, seria o nosso
chtte - SampaIo Correia! (Muito
bem. Palmas prolongadas).

Foi bu.r;cnr-me. Sr. Presidente, para.
conduzir-me à Embaixada Argentina
e 1fl. pecUr para I}.lim o asilo da nação
irmã.

Correram os trabalhos parlamenta
res e continuei, como Deputado, no
exercicio de meu mandato, asilado sob
bandeira estrangeira! Mais tarde, che
gava outro Deputado, que também re
corria à proteçãp argentina: OtáVio

.. da Sllveirá. Dias depois, a Comissão
.Executiva do Estado de Guerra, resol
via que o:Deputado Otávio da SUveira
po~a ficar em liberdade, -a qual" no
entanto, continuava a ser-me negada.
E eu embarcava, duas semanas depois•
sob as garantias do Govêrno argen
tino, assistido pela soUdarledade de
grande número dos meus colegas de
representação seguindo para o pais
vizinho, em plena investidura do man~

dato! Passando por Montevidéu, ia
eu encontrar 'a :figura. simpâtica. do
General Flores da Cunha, emigrado
antes· de mim. La, Srs. Constituintes,
verifIquei não ser a crise brasileira.
mas internacional. O Deputado bani
do, em trânsIto ~elo Uruguai,' viu o
navio em que \1ajnva ocupado poli
cialmente..Com efeito, a policia uru
guaia mandava dizer-me que eu não

'tinha-'permissão para descer em Mon
tevidéu. MomentE:Js apÓs; chegava ao .. __
cais o General Flores da Cunha, para
visitar-me, mas a policia impediu-o
que b"Ublsse as escadas do navio f E
vi aí com alegr1a, Sr. Presidente 
devo registrar o fato - a bravura do
Sr. Flores da Cunha, que, não po-·
dendo. rompe!." o cordáo paliei:;!.!, pro
test~u veementemente, em terra es
trangeira, contra a humilhação que
:se fazia a um deputado do Brasil.
(Muito bem).

Segui para a Argentina. sem desem
barcar no Uruguai. Lá. na nação em
que me asilara, fui recebido por um
grupo de investigadores, sendo condu
zido .ao hotel, onde :ticaram com1go.
Mais ~ tarde, eu era levado à. polícia.
de Buenos Aires e obrigado a depor
~õbre minha atividade parlamentar
LO país natal! E porque me vali da
imprensa para. protestar e condenar
os . passo::; políticos que traçavam a
diretriz brasileira, o Govê~o do Brasil
pediu a núnha internação e o Govêmo
argentino decl·ctoU-?. Fui internado
na Províncl~ de C6rdoba,fixando-se
para. mim, porque já estava extinta
a. Câmara, uma mensalidade de 75
cruzeiros, de que· me pagaram apenas
uma quinzena. (Riso)

Chegando a Córdoba, Sr. Presidente,
tive uma grande surprsa em meio à;
crise que experimentavam as Repú
blicas americanas. Eu fõm acompa-
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nhado por um investigador, que não se
afastou do meu lado, mesmo quando

'eu donnIa e tomava a precaução,
quando se recolhia, Cle passar a chave
na cnbine e guarda-la debaixo do
travesseiro. Assim é que fui conduzido
a.téa minha internação na Provínc1a
de Córdoba. Ao chegar, npresentaram
me ao chefe de polícia local, o qual
- com que alegria o ouvi - ao ler
o oficio do chefe de policia de Buenos
Aires, declarou,· eln presença do po
licial que me acompanhara, mais ou
menos textualmente o seguinte:

"Estas ordens aqui não serâo
cumpridas. O Governador ,Saba
tini faz questão de que o Senhor
viva na ProvInc1a de Córdoba como
vivem no Brasil." (Palmas).

E vivi em Córdoba, Sr. Presidente,
não como viveria no Brasil, nos dias
~ue antecederam 1937; vivi em Cór
doba num ambiente de liberdade,·
sem que me espiasse a polícia, sem
que me seguissem os policiais.

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que a
crise de liberdade .não era apen&.s
brasUeira, estava alcançando as outras
nações, estendia-se pelo Cont1nent~.

Só dentro de tal ambiente, podia-se,
Sr. PresIdente, compreender a Cons
tituição de 1937.

No debate que aqui se produziu on
tem, ouVi a justificação da. Carta. ou
torgada num a.parte corajoso do Se
nhor Deputado Aga~emnon Maga
lhães, que afirmou .ser ela a im
posição da crise em que o Brasil vivia,
decorrente 'de uma. crise ínternuc1onal.

. Ora, Sr. Presidente, se 37 é a crise
poUtica; se 37, dizem os seus colabo
radores, só foi possível em virtude de
uma crise nacional, motivada pelas
Influências da. crise internn,clona1, per
gunto a. V.Ex. se jâ passou essa crise
que justificou o Estatuto de 37, ou se
nos encontramos ainda dentro dela!

.0 Sr. José Varela - V. Ex. e o
seu Partido podem estar coerentes com
a optnião que agora sustentam! A
UDN, porém, não está, porque coope
rou com a Ca.rta de 37. Teve interfe
rência no golpe de 29 de outubro,
quando foi deposto o Presidente Ge
túlio Vargas. Podia então ter influido'

para. que a Carta desaparecesse. (Pro-
testos da minOria) .

O Sr. José 'LeomU· - Náo é vc:-..
dade. Sou da União Democrática e
sempre repudiei a Carta de 37 e a
ditadura.

O Sr. Juranair ptres - A afirma
tiva;· do Sr. José Varela arrepia os
<!abelos da verdade.

O Sr. Domingos VeZasco - O Pre..
sidentc, não; naquela ocasião tinha
InOS o cUtador Getúlio Vargas.

O Sr. JO,'Jé Bonijacio - Não cola...
boramos com essa Carta nem com o
ditador. V. Ex. quer companheiros
à última hora.

O Sr. José Varela - Tinham VV.
Exs. então, innuêncla bastante para
fazer desaparecer a Carta de 37.

O Sr. Paulo Sarasate - O Gene
ral Eurico Gaspar Dutl"a tomou
Parte no golpe de 29 de outubro.

O SR. CAFÉ FxLHO - Agradeço as
referências feitas ~.o meu Partido pelo
nobre Deputado JoséVarela e penso
que os meus nobres colegas da' UDN

. já respondera~a S. Ex.
"0 Sr. Paulo Sarasate -Contes

tando formalmente~

o' SR. CAFÉ FILHO - E' assim, Sr.
Presidente, riiZia eu, quando tuI In..
te~ompldo pelo aparte do meu Uus
tre colega de represerltação no Estado
e meu adv~rsâr1o político; é assim
que se pode coraprecnder 1937: como
resultante d~ uma crise política. Ma~
pergunto: ainda passa o Brasil por .
essa crise? Os motivos de 37 são Os
mesmos de hoje? Que há dentro do
Brasil, ou fora dele, que está. justlfi-

. cando a atitude do Partido Social
Democrátic(l procurando fazer vOlta.l
o pais à. crise 'que viveu em 37?

O Sr Agamemnon Magalhêles - A
crise era evidente. As democracias
ca.pltularam em Munich e .a. crise foi
vencida pelas armas das Nações
Ur..1das.

O Sr. Adelmar Rocha -- Então
confessa V. Ex, que ela erc. fascista .

O Sr. Agamemnon Magalhães ....:.. Ao
contrá.rio. O orador, negando a crise,
afirma que ela continua sob o as
pecto econômico em todo mundo. A
salvação das democracias está. em se
adaptarem às novas condições sociais
do mundo. ..
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o SR. CAFÉ FILHO - Pergunto, Srs.
Constituintes, se a crlsepermanece,
depois .da grande· vitória dasdcmo~

cracias, depois de esmagado pelas ar~

mas o nazi-fascismo. Perduram os
motivos que fizeram com que, o go
vêmo do Brasil outorgasse a Carta
de 37. depois do triunfo das demo-

. cracjas, a que ,deu a cooperação do
seu sangue o soldado brasileiro? Não!
Não. Srs. Constituintes!, Encontra
mo-nos no período de após gt:.erra,

.ele que saiu vencido o nipo-nazi-fas-
cismo. (Muito bem. PaZmas no reC1n
to e nas galerias>.

O Sr. Ataliba Nogueira - Não bá
uma voz divergente no Parlamento.
Todos querem uma nova'Constitui-_o. '

O Sr. Deoclécio Duarte - Não é
o Partido Social Democrático que a
está. retardando. _'

O SR. CAFÉ FxLHO- AgradeçO o
aparte do nobre' Deputado por São
Pau1o~

O Sr. Deoclécio D,uarte - Quem
está retardando a feitura da. Cor..sti
tuição não é o Partido Social Demo
crático.

O Sr. Domingos Velasco - Tam
bém não são os outros partidos, meu
colega.

O SR. em F:rz.HO - Vejo que esta.
mos todos enganados. O Partido Social
Democrático não é de 1937; o que de
preendo dos apartes dos nobres .co- .
legas é que êle não defende o regi
me de 1937,. e SS. Exs. entendem
comigO que a crise que justificou a.
Constituiçáo de 1337 já passou.

O Sr. AtaZiba Nogue!ra - A situa
ção, hoje, é a do reajustamento após..
guerra; há uma .crise, porém não é
a mesma crise anterior. '"

O SR. CAFÉ FILHO - se devemos pro
ceder ao um reajustamento, por que
vamos manter a Constituição de 1937,
decorrente da crise que .passou?

O Sr. AZãe Sampaio - V. Ex.a. estâ
lnslstin-do· em que o golpe· de 37 foi
conseqüência dessa crise.

O Sr. José Cândido :..- Foi conse
qüência da traIçáo.

O Sr. Alde Sampaio - Traição por
que partiu dos governantes. Não havia
crise· mundIal nesse sentidc; houve
uma ação combinada, de autoridades,

para. desfazer o que e"lstlano mundo.
Não 'é crise o que parte dos homens
detentores do poder; a crise parte dos
fatos ou da ação social.

O Sr. Jurandir Pires - Se é real
mente crise, é da. conjuração que; no
mundo inteiro, apegada a determlnan-'
tes econômicos de uma situação, cria
va, em Verdade, base para a In!lItra
ção dessas Idéias de retorçllmento do
P~er Executivo, que a inconsciência
dos povos lançou para" desgraça do
Inundo. (Mufto bem).

O SR. CAFÉ Fn.HO -- AdmIto a tese da.
crise, pol'que.ela 101 lançai3a pelo Par
tido Social Democrático como justl..
ficativa da outorga da. Constituição de
1937 ao povo brasl1eiro. Só por 1sso
estou discutindo a matéria.

-Õ-sr .~<-:A:Cúrcto TÕ17es - Creio que
o cl!scurso de V. Ex.ll, - (; permite.-'--~·

me falar com tôda. a franqueza -- não
está. sendo encamL"lhado no verdadei-ro sentido em que foi colocado o de-
.bate pelos líderes das. duas grandes
corrent~ democráticas.

O Sr. Ferreira de Sousa - Mas a9
orador cabe orientar seu discurSo' co
mo entender.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Não se
apresse o nobre Senador;' cu me en
ten'Cio bem com o orador. e não é de
agora; Já nos entendfamos bem desde
bem antes de o mandarem para Cór
doba. ..•

O SR. CAFÉ FILHo - ~', verdade. O
nobre colega foi dos vários que co
migo estiveram quando' me asilei na
Embaixada argentina. acompanhan
do-me até o embarque.

O Sr. Acúreio Tôrres - Quero dizer
o segujnte: o orador estâ discutindo'
o mérito; decla.ra que a ConstltU1çào
de 37' é um divisor. Sendo assJm, co
loca. a Assembléia, ou quer colocá-la,
como tendo uma. parte com a Cons
tituição de 37 e outra contra ela. Não
é isto, o L.1érito serIa. por assim dizer,

. julgarmos da ConstftU1ção ele 37. O
que estamos discutinào, e devemos
discutir, é a competêncIa desta Assem
bléia de votar, esta.belecer, qualquer
ato institucional, antes da promulga
ção da Constituição, para cUja. feitu
ra aqui nos reunimos. e em virtude
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Que está.o Sr. Acúreio T6rres
torcendo, náo disse eu.

O SR. CAFÉ FILHO - 51tu...
sndo"o apenas no terreno politico,
irei até o terreno jurídico, ao seu en...
contro. .

Não quero citar o discurso que pro...
Íériu, ontem, aqui o eminente ami
go, Sr. Senador Nereu Ramos, no
qual S. Ex. teve a atitUde de, con
siderando que a matéria se desdo
brava em matéria politlca e'matéria
jurídica, ficar pràticamente no terre
no juridico da. qu~stão. Vou respon
der ao nobre colega~ Sr. Deputado
AcúrcioTôrres, com o precedente bis...
tórlco: a Constituinte de 1890. Nessa
Constituinte, de Senadores e Deputa
cios, a situação era parecida com a
a.tual, até porque ocupava o Poder
Executivo uma ilustre e destacada fl-
gura. do Exército Nacional.
'Na Constituinte de' 1890, Sr.
Deputado, a situação deparou-~e

. quase a mesma. A ,Assembléia nao
entendeu que o Executivo se achava
investido de todos os ,poderes, e de
vesse aguardar a elaboração da. Car
ta Coostituiciona!. Fêz mais do Que
estamos fazendo. Uma grande ala,
liderada. por Aristides Lôbo, susten
tava que o Governo do Sr. ~rechal

Deodoro da Fonseca não tinha sequer
Poder Er.ecutívo. Sste teria de ser
exercido pela AsSem.bléia ·Constituln..
te ou 'por delegação desta.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Permita
um outro aparte. Bem andou Vossa
Excelência afirmando que a situa...
ção era quase a mesma. Era quase a
mesma, porque o atual Presié'.ente da
'R~públlca, pelo mesmo ato consti
, tucIonal ,que deu competência à
Assembléia para fazer ao Constltu1ção~

, está Investido dos poderes de 'legisla...
dor orcUnário.

O Sr. Ferreira de Sousa
executivo.

O SR. C~FÉ FILHo - De poderes
executivos. Eu disse "quase", meu
nobre colega, porque, na Assembléia
de 1890, se formara a corrente lide
rada paI' Aristides LObo, de que o
Poder Executivo não tinha sequer,
as prerrogativas de Executivo. Era

das leis constitucionais do Govêrno
,José· Linhares. (Muito bem).

O Sr. ·Paulo Sarasate - Penn1ta-me
o orador um aparte.

O SR. CAFÉ FILHO - Preciso, pri
meiro, responder ao aparte do nobre
colega, pois fui advertido de estar d.es
v1anclo o a~sunto em debate.

O Sr. Acúrcio Tôrres - V. Ex.a vai
coneeder-me, ainda, duas palavras,
-em resposta, antecipada~ ao aparte 'do
Sr. Deputado Sarasate.

O Sr. Paulo Sarasate - Sóbre o
qual conversámos ontem.

O Sr.! Acúreio Tôrres - Sustento~

Sr. Deputado Café 'Filho - e V. E"."
bem me conhece~ sa1Je que eu seria
'ineapaz de não sustentar - tôdas, as
opiniões que dei na Assembléia Na-

·cIonal de 33-34~ quando era' muito
maís perigoso ser contra o Sr. Getú
lio Vargas do que talvez fôsse, hoje,
alguém ser contra êle .ou contra o'
atual govêrno.

O SR. CAFÉ FILHO - Dou meu tes
temunho pessoal de como V. Ex.a sem
pre se portou com dignidade na As
sembléia de 34~ a que estive presente,
na, qualidade de representante do Rio
Grande do Norte. Parece-me, porém,
não' haver o nobre Deputado gostado
da situação em que coloquei o de
bate...

O ST. Acúrcio Tórres - Não é que
não tenha. gostado. );: que não esta
mos .. ~

O SR. CAFÉ Fn.Ho - .• '.lançando
me no terreno pollt1co, pois achaque
o assunto é gl"andemente pol1tico.

O Sr. Acúrcio Tôrre..~ - ..• no mo
mento de discussão prl5 ou contra a
Constituição de 37,

O Sr. "Ferreira de Sousa - Esta
"mos neSse momento.

O Sr. Acúrcio Tõrres ;.... Estamosno de tratar da ,competência da
Assembléia para instituir uma Cons
tituição provisória, antes da defini
tiva, que essa, sim, é a única de nossa
competência.
, O SR. CAFÉ FILHO Mas, se
V. Ex.,' ilustre ...e- honrado sul:>líder
do PartIdo Social Democrático, decla
ra. que estou. torcendo o deba.te...
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preciso que lhe fOssem elas delegadas.
pela Assembléia. Tanto assim que a.
.Assembléia, tendo votado moção de
legando poderes, ou pedindo· contt..
nuasse no Govêrno o Marechal

. Deodoro da Fonseca, até a elaboração
. da Constituição, essa. moção foi, mais

tarde, ampUada I por outra,. interpre.
tativa, dando ao Poder. Executivo
atribuições legislativas, que não ti
nham ficado expressas na moção,an
tenor. No mesmo instante em. que Se
.votou a primeira moção, na Assem-

o bléia Constituinte de 1890, o glorio
.so Almirante Custódio José de Melo,
uma das figuras mais expressivas da ar
mada, .declarou, em ata. encarnando
com outros constituintes o prlncípio
civilista, . do prunadc da Assembléia,
haver ~,rotado favo:t-àvelmentcà' me..
cUda, nos seguintes tênnos: .

"Declaro. que a nossa aprova
ção à moção apresentada pelo
Sr. Ubald1no do Amaral e .outros
não importa outra delegação que
não seja das funções de ,Poder

,Exect:t1vo eadnún1stração ela
República". • . .

-o Sr .. Paulo Sarasa.te - O· otado!'.
pennite um aparte? A diferença, o
Quase, a que V. Ex. aludiu. prova. a
favor de. nossa tese e náo da. mataria,
porque o Poder Executivo, naquela
época, derivava de um golpe de fôr-

. ça,·de uma revolução, ao passo que,
agora, é poder legal. eleito para exer~.

cer funções executivas. '
O Sr. .Acúrcio· Torres - VV. Exs.

qneriam todo o poder ao judiciário.
Um dia, veio êsse poder .e o Jtíd1c1á~

rio fêz as leis constitucionais 13 e
15.

O Sr. Domingos. Velasco- -. VV.
Exs., não. Fol o General Dutra quem
c pediu, na reunião. dos generais.

o Sr. AcúrCio Tórres ...;. Era êsse
o pensamento sempre externado pelo

.eminente candidatodeVV. Exs.
O Sr.. Domingos Velasco - No Íno~

mento, êle propôs c o propOs. muito
b('m. '

O SR. CAFÉ FILHO - Mais' tarde,
Sr.. . Presidente, votada a inoção, o
Deputado Ramiro Barcelos pediu à
Assembléia nova manifestação 1ntet"~

pr~tatlvà. da primeira, ampliando ou
esclarecendo os poderes conferidos ao
Executivo para que os exercesse com
mais amplitude, até ao elaboração de~

fin1t1va da Constituição de 1891.· Vo
tada a moção, o Deputado Aristides
Lôbo, a que me referi há pouco, pro
feriu um discurso, do qual peço. aos
nobres colegas permissão para repe
tir um treclfo, porque se aplica per
feitamente ao a~ual debate.

.Dizia Aristides LObo, ::Uscut1ndo a··
moção interpretativa da primeira, a
favor da qual êle próprio votara: ~-

"Em segundo lugar, o Congres
so acha-se nesta situação;. ou tem
de dizer ao Govêrno que retenha
em sua,s mãos ri poder legislativo
ordinário e que. antes de precls~l"

de qualquer medida venha recla
mã~Ias do Congresso. ou então, por
um ato de extrema abnegação ~

e de extraordinária responsablll
dade sua, delega ao govêmo re
volucionário essas mesmas facul-

_dades pa.ra uso dapúh1ica admi
niStração-.' Em todo ocaso ~ eoo-...
tinuava Aristides LÕbo - êsse 9.to
dos legisladores deve ser corajo5o,
nobre e expUclto, para que se não
cUga que o Congresso constitu1u-ae
um seguidor incondicional da voa-

. tade do Poder Executivo... ·

Ora, senhores, aos que negam as
atribuições da Assembléia, aos que .:le..
ganl· as prerrogativas da Assembléia
constituinte, eu os envio aos lintcce~

dentes históricos, aos .. Anais" rjas
Constituintes de 1890 e 1934. O Sr.
Deputado' Medeiros Neto, líder da

.maioria parlamentar. em 1934, apesar
de dizer que tinha ponto de vista pes
soal cllvergente, apresentou ao conhe
cimento de s'eus companheiros de r~~

presentação a seguinte moção:
"A Assembléia Nacional Cons

.tltulnte, ciente da mensagem que
lhe apresentou ao Chefe do 00-"
vtlrno Provisório, resolveatribu1r
a S. Ex.*' 05 perderes contidos no'
Decrete n.O 19.398 de l1. de No~

vembro de 1930, que, por S. Ex."
axpedido, lhe r:onfert1l a supremR.
magistratura" .

Ora, Sr" Presidente, parece irre~pon..
d1vel o argumento. E essa moção e1n..



O Sr. Acúrcio T6rres - Em 15
de novembro de 33 não existia uma
lei constitucional expressa, como a
le1 constitucIonal n.O 15, estabele-

"Voto a indicacão, porque ela
repousa no princip10 da. soberanIa
desta Assembléia e ainciJ2 porque
põe em vigor os postulados con3~

tltuclonais de 24 de teverelro de
189r'. '. .

o Sr. Acúrcio T6rres .- Devo dizer
ao meu nobre colega. com B coragem
que, por certo, 05 Srs. Constitutntes
hão de me reconhecer. .

O SR. CAFÉ FILHo - E sou o prl..
"melro a proclamá-la, pelo 5eu passado

parlamentar e político.
- O Sr. Acúrcio Tôrres - ••. que. co
locada a questão constitucional. hoje
no pé em que ao encontramos, aqui, O'l
Constituintes' de 34 eu estarla susten
tando o mes:no ponto de vista. Sabe
V. Ex.a que, em 33, instalou-se a As
sembléia ConstitUinte 5em 'una Cons
tituiÇão, pôsto que a de 91 havia. sido
revogada. ...

O Sr. Ferreira de Sousa - Perdão;
não havia sido revogada. A lei or
gân1cà do Govêrno provisório não re··
vogou; modificou em parte e decla
rou vigente dai por diante.

O SR. em Fn.Bo - Obrigado a.
V. Ex.a pela resposta, que eu1r.la dar
ao St. Acúrcto TOrres.

O Sr. AcúrcíoTôrres . - Cont~~

nuarei, permlta~me Vossa Excelên~

ela. . • como que revogada pela. re~

volução.
O Sr. Ferreira de Sousa - A lei

orgânica do Govêrnô Provisório de
1930 é expressa ao decla.rara vi
gência da ConStitllÍção de 91. E'
preciso empregar a palavra "ex
pressa" .
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, 1934, fol votada, teve, inclusive, uma cendo, de modo claro, nossa. com';;'
declaração de voto do meu nobre co~ petência e a do Presidente.
lega Constituinte, Sr. Acúreio Tôrres O Sr. Ferrefra de Sousa - E o
que, nesta hora. oCJlpa o 'prestí~oso • que fôra a. lei orgânica do Governo
c9,rgo de sublfder do Partido Social provisÓrio?
Democrático. '

O Sr. Acúrc!o Tõrres, ass1stindo à _0 SR. CAFÉ FILHO - No ';:l3.s::>,
sessão em que se votou esta moção, n~o _se trata da vigência da' Constl~
!êz a declaração de voto segUinte: tuiçao de 37.

O Sr. Acúrcto Tôrres - O Pre..
si-dente do Supremo Tribunal, na
Chefia do Govêrno da RepúblIca.
como que recebendo a. i)ugestão eto
seu então M1nlstro da. Justiça ela.
borada na qualldade de membro' 00

. Tribunal Supremo Eleitoral.••
O Sr. Ferreira de. Sousa - SU~

gestão repelIda' pelo Tribunal 5u
penar. Não se lhe emprestou jUI1s..
dicidade.

O Sr. Acúrcio 'I'ôrres - :.. esta
beleceu a nossa. competência e atri-.
bulu expressamente ao Presidente da.
República, enquaIl,to não pro.:nal~ac!a.

a Constituição que fomos cnamados
a elaborar, as funções de leg1gl3-&:Vo
orcUnárlo. Não houve apenas mu~

dança nos' aconteCimentos p"Ut1co5
mas também e radical, entre a tese
constitucional- que V. Exc1a. hoj~

defende e a. que a.jude1, com minhas
poucas luzes (não· a.poiados) e aI..
guns compa~clros a. debater, em
1934. ,
° 'SR. 'CAFÉ FILHo -, Agra.deço ao

nobre colega o esclarecimento.
O Sr. Deoclécio Duarte - Aliás.o

nobre Deputado evoluiu. Se bem me
lembro, S. Exc1a. foi. durante algUfn
tempo, no transcorrer da campanha.
eleitoral, um apologista da. Oarta de,
1937•.

O SR. CAFÉ Fn.BO - E' engano,
do qualV. Exc1a. deve pení~nc1ar

se perante os nossos colegas.
V. Excia. não encontrará em jor

nal, em cUscursos ou enl declaracões
!l11nbas, uma palavra de defesa cta
Constituiçâo de 1937. Fui seu Mo,
versá.r1o. e não colaborei ~om o Es
tado Novo, não recebi emprêgo do
Estado Novo, não recebI qualquer
favor do Estado Novo! (apoiados, pal
mas) E é por 1sso que. compare~

cendo a esta tribuna; não me te~ho
do que retl'atar em face de posições
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o SR. CAFÉ FiLHo ~ SOU muito
agradecIdo à intervenção do distinto
colega, meu ádvel'sárfo político, f111a
do. que é a Partido contrário ao meu.

O Sr. DeocMcio Duarte - Posso
também dar o meu testemunho pes
soal nesse sentido. Aliás, estou ou
Vindo V. Ex.a. co..'11 grande prazer.

(Trocam~se vários apartes.)

O SR. PRESIDENTE (jazendo soar
os tímpanos) - Atenção! Está com a
palavra o Sr. Deputado Caté Filho.

O SR. CAFÉ FILHo - Agradeço tam
bém. Sr. Preslc1ente, o aparte do no
bre Deputado Sr. Deoclécio Duarte,
que terá oportunIdade de provar mi
nha solidariedade, no.períodó a que
al1.1cllu, ao govêmo dOSr. Getúlio
Vargas. _

pro::seguindo, quero chamar a aten
çã.o dos nobres colegas para o debate
e a votação da moção apresentada
pelo Deputado .Medeiros Neto, ria.
Constituinte de 1934, porque ela re
cebe.u.,também, o voto da eminente
figuraã- qiie'me referi-há pouco, que_
101 Samps.io CorreIa, nos têrmos se
guintes:

"Voto' pela. indicação, porque
ela afIrma a. soberania desta As
sembléia e porque, em conseqüên
cIa mandando pôr em vigor a
.Constituição de 1891, limita os po
deres discricionários d'O Govêrno
Pro,,1sórlo" .

Alcântara Machado, líder daban
cada de São Paulo, manifestou-se ·no
mesmo sentido. Daniel de Carvalho,

. Uder, a êsse tempo, do Partido Repu
blicano MinEiro, pronunciou-se, igual
mente, assim. Os outrosrepresen
tantes de sua bancada ~companh9,

raro-no reconhe<:endo que s6 pela de
legação da Assembléia' Constituinte
podia o Govêrno Provisório continua:
·a exercer· os. poderes que o Decret6
n.o 19:398 lhe outorgara.

E essa moção, Sr. Pr~sldente, dis
cutida e votada, recebeu nessa sessão,
àquela época, o voto de muitos de
nossos companheiros, aq~ui presentes,
que fazem parte do Partido Social De
mocrática.
Ent~e êles, cito o nobre deputado

Benedito Valadares, membro da Cons-
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tituinte de 34. S. Ex." foi favorável
à moção MedeIros Neto, a qual vi
sava dar ao Poder Executivo os po
deres que lhe. haviam sido outorgados
~lo Chefe do Govêrno Provisório.
Com o Sr. :BenecUto Valadares, nosso
eminente colega, votaram também os
Deputados Celso Machado, Pedro Ver-'
gara, Horácio Later e Negreiros Fal";
cão, todO::i pertencentes à bancada do
Partido Social Democrático.
. O Sr. José Bonifácio - Talvez

mantenham as mesmas idéias. Quem
sabe?

O Sn. CAFÉ PnHO - -Ainda do Par..
tid<> Social Democrático, membro dlP,s ..
ta Assembléia, votou a moção Me
deiros Neto a simpática figura do
Padre Arruda Câmara, boJe, aqui,
chefe da bancada do Partido De..
:mocrata Cristão.

Estamos, como se vê, em boa com
pa.nPJ.a. Aponto os oomes dos Depu
tados que participaram da Constituin
te de 1934 e que votaram· fi moção
Medeiros Neto, devendo ressalvar o
então Deputado Agamemnon Maga
lhães, membro da ;bancada governista,
que !êz declal'ação de voto contrário
à moção. S. Ex.'l, hoje, sustenta os
mesmos pontos de vista.
.. O Sr. Benedito Valadares - Naquela
época ainda não havia sido eleito o
Presidente da República. A Nação.
portanto, nã-o tivera tido oportuni
dade de se manifestar sõbre os po~

deres do Chefe do Govêrno.
O SR. CAFÉ: FILHo - Afirmei que a

situação era quase a mesma, em re~

terência a 1890, e devo acrescentar que
é a mesma em relação a 1934 e 1945.•
Isto porque, eu", 1924, que existia? 
Um decreto do govêrno regulando-lhe
as atribuições. Em 1945, temos apenas
wn decreto governament3,I, chamado
Constituição de 1937! (Aplausos. )

O Sr. Ferreira de Sousa - Os emi
nentes Deputados, cujos nomes Vossa
Ex.lI. invocou ~m sua citaÇã'O pessoal,
declaram não haver então uma Lei
Constitucional. Gostaria que 5S. Ex
celências expressassem qual a nattu
reza jurídica da' I.eiOrgân.1ca do G.OM
vê:rno Provisório, de 11 d~ novembro
de 1930, esclareeendo se se trata de
uma lei de Direito Civll. Comercial,
Processual, Administrativo, ou Cons~......": .

tltucional ou de uma Lei Constitucio
nal. Se SS. Exdas. disserem que é
uma Lei de Direito Civil, ai, bem. Não
haverá lel constituc1onal. Mas me pa
rece dif1cil sustentar semelhante tese.

O SR. CAF.É: FILIiO - A pergunta àe
V. Ex.lI. está no conhecimento do~

nobres Deputados aparteantes, contrá..
rios à tese da soberania desta Assem
bléia. Se 5S. Exclas. não responde..
rem agora é de esperar que o façam
oportunamente. .

O Sr. Benedito Valadares - O Pre
sidente da República fol eleito em vlr..
tude dessa Lei· Constitucional. A Na~

ção foi consultada e manifestou di
retamente sua so.berania, elegendo o
Chelfe do Executivo, com poderes para
legislar.

a SR. CAFÉ FILHo - Não. estou dis
cutindo êsse pon1;.o.

O Sr. Ferreira de Sousa - Admite,
entã'O, o nobre Deputado -a delegação
de poderes? Mantém-se no século
XVIII.

O Sr. Benedito Valadares' - Ao
contrário. A Nação tem duas ma.nei
ras. de man1festar sua vontade so
berana: diretncente ou por 1ntermé..
dio dos seus representantes. Fê-!o
pe"la primeira· forma, elegendo o Pre
sidente da República com. poderes
para l~gislar.. _ .

O Sr. Ferreira de Sousa. - Mas nao
lhe conferiu poderes expressos.. Essa
questão de delegação de poderes é,
hoje, vencida.

O SR. CAFÉ ·FILHO - Mas, meu no
bre colega, quando a Nação elegeu o
General .Eurico Dutra, no pleito de
2 de Dezembro. não elegeu um legis
lador... (Palmas).

O Sr. Ferreira d.e So~,sa.- Mu1to
bem. .

O SR. CAFÉ FILHO - E sim o Chefe
do Poder Executivo. Por isso, quando
compaFcl a situação de 1945 com a
de 1890, disse que eram quase seme
lhantes. porque, em 1890, tínhamos
um govêrno de fato, saído com a.re~

volução; em 1945 temos um Presi
dente da República eleito pelo voto
do povo.

Mas, Sr. Presidente. não é possí
vel atribuir ao Poder Executivo, a.
um cidadão. ao General do Exército
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,BrasUeiro, saído de um pleito eleito~ ,Ramos, em seu discurso de ontem,'
;ral como Presidente dn. República," não mlllta em seu favor.
:atribuições, porque essas são nossas," 6 SR. CI\.Ft :FILHO - Muito obriga..
:só a .Assembléia Constituinte pode tê~ do a V. Ex. pela colaboração que
Ias. (Aplausos). ' prestou a meu discurso. '.

O ST, Ferreira de Sousa - V. Ex. 'O Sr. Paulo Fernandes - V. Ex'.
.da Ucença para um aparte? Nossos não ignora que o povo brasileiro, COXl-
adversários invocam, aqui, constante~ vocado para às eleições de :2' de De-

,mente, a Lei Constitucional n.O 15, 2:embro, foi ínformado, com a devida
assinada pelo Presidente L1nhares e antecedência, ...

,decretada por inspiração do seu no~ O. Sr. José Bonifácio _. Seis dias,
tável lVIlnistro da Justiça, Sr. Saln- apenasr- .

:paio D6ria. Agora V. Ex. tem em O Sr. Ferreira de Sousa - Os ean-
seu favor um argumento magnifico. ·cUdatos já estavam registrados. Não-

:, O Sr. Ltno Machado - O Sr. José bavia mais possib111dade dtl altera-
-'Linhares pres1d1u ao pleito com muita., ção.
, 1 A_ 1 O Sr. Paulo Fernandes - ••. dee egw.~C a.
, 'O Sr. Ferreira' de Sousa _ Essa que estava delegando ao '.futuro ,Chefe
'lei foi decretada no dia. 26 de Novem. do Govêrno poderes legiSlativos, até
'bro de 1945. vale dizer, quando a que se promulgasse' a Constituição.

O Sr. Ferreira de Sousa - Dele
eleIção já estava convocada., a cam- gação hoje, em pleno século XX?!
:panha. feita e __os candidattJs regis. -O_,Sr. Paulo Ferna:ncles _ Depre-
trados; de maneira ,que, o eleitorado endo, àpenas, que a AssembléIa -aqui-'-
:nunca poderia ter votado consideran- reunida, não pode em absoluto, e
:do essa lei, mas a anteriúl" n.O 9. ' sobh1p6tese alguma, tirar do pov.o
>' O SR. CAFÉ FILHo - Grande e brf- êsse direitO. O povo brasileiro dele-
:lhante argumento! Irrespondivel o < gou ao atual Presidente da Repú-
aparte de V. Ex., e eu o agradeçO bl1ca, Sr.' General Eurico Gaspar Du-

'pelo notável ésclarecimento que traz tra, poderes leg!sla.tlvos, até que es-
à Assembléia. : teja promulgada a nova. Constituição.
i O Sr. De~clécio D~rte __ També~ O ponto de vista, esp!anado, com
é mUita clareza., llelo nosso Uder, diZ
" multo brllhanteo discurso de V. bem ,no nosso pensamento. Quere-
Ex. (A.poiados).' mos_ uma Constituição definitiva o

O SR.' CAFÉ FILlio Muito obri~ mais rápido possível. (Palmas).
gado pela generosidade dos nobres O SR. CAFÉ FILHo - Agradeço ao
colegas. nobre colega. o esclarecimento que

O Sr. A.mando Fontes _ O orador trouxe a mim e à Casa, sObre o ponto
dá !icença para um aparte? Vem ta- de' vista do Partido Social- Demo-
zenão, em seu interessante cllscurso, ~t1co.
a exata história do que ocorreu nas Mas a lei 9. que V. Ex. se refere,
duas Constituintes republicanas. Deve que é a Lei Constitucional n,o 13, am-

, lembrar~se de que a primeira Cons~ pItada pela de n.o 15, ~é uma lei que
~tu1nte, de 1823, teve, também; po- decorre da Constituição de 37. E, res-
,'deres Legislativos. Assim é que fol pondendo a V. Ex., peço que ouçam
chamada Assembléia. Geral Const1;' o criador da Carta de 37, que poderá
:tu1nt~ e Legislativa. Encontrava-se ser comparado, se o quiserem, ao, pai
na chefia do Estado Brasileiro, a. êsse, -que desonrou ao fUba/. Sr. Francisco
tempo, o Imperador Pedro I, que de Campos.
tanto colaborou pn.ra a obtenção da, '. Em en'trevtsta ao Diário CarloCC%, O'
nossa independência. A11ida antes, Sr. FrancL:;co Campos, mola. mestra.
nas COrtes Constituintes de LisbOa do golpe de 37, autor da CODstituição

.em '1821, estas, do mesmo modo, tI- que, pare. uns, é "pa.-a1'asclsta", para.
llham atribuições legisIat1vas. por~ outros "caduca", para. outros 'fmen_
tanto, a. tradição histórica a. que se tira", para. outros "retalho", para.
,referiu o nobre Senador Sr. Nereu outros "fixo"; o Sr. Francisco Ca.m-
.' ..~
I •
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pos, autor da Constituição disse só
bre ela o que vou ler, passa.da a crise
de que nos falou em aparte ..•
" O Sr. Ferreira de Sousa - Famosa

crise! Para justificar ambições pes
soa.1s. .

O Sr. Lino Machado - Crise do
nazismo.

O SR. CAFÉ ;Fn.Hc - •••.. o nobre
Deputado Agamêm,non Magalhães.

Vamos ouvir o pai da criança (riso).
:ele tem ~ responsab1lldade, foi o cria..
dor cllsso. A Carta de 37 vem dêle. Ê
o responsável por ela.. Vamos ver
como, onde e quando existiu.

Vai falar o Sr~ Francisco Campos.
Depois de outras consideraçóes, diz

o seguinte:
Evoca. a seguir o Sr. "Francisco

Campos o ambiente do mundo em
1937 pa.ra acentuar que naquela
época impunha-se transformaras
nossas instituições poUticas, para
eVitar que :!ôssem destruídas por
seus inim1~os"'radicais.Os acon
tecimentos posteriores levaram po
rém a luta ideológica dos llm1tes
nacionais para o campo interna
cion&.!o e à. medida que evoluíram
os acontecimentos, os conceitos Que
então adotamos tornaram-se .. ca
ducos e inviáveis".

O Sr. Plínio Barreto ......;. E é o "pa.i
da criança" quem fala... "Caduca"
também chama o Sr. Francisco Cam
pos àquela carta.

O Sr. Glicério Alves'~ V. Ex; apN
va a atitude do Sr. Francisco Campos
ou a considera um ato de covardia. ?

O Sr. Plínio Barreto - Isso é levar
o debate para outro terreno.

O SR. CAFi; FILHO - ~ dUlcU o ter~

.rena a que S. Ex. me chama.
O Sr. Glicério Alves - Sou do Rio

Grande do Sul, pertenço ao Partido
Social Democrático e fui sempre con
tm a Constltulção de 37; tive a cora.~

gem de dizê-lo, em carta, ao Sr. Getúll·)
Vargas. - Verdade, porém, é que Sô
bre a Constituição de 37 está estru
turado o Estado Brasileiro (não
apoíados) . Por conseguinte, nosso de
ver é ela.borar outra Constituição.

O Sr. Plinio Barreto - A Consti
tUição de 37 foi sempre golpeada. pelo

ditador, em qua~e todos os seus dis
positivos. .

O Sr. Alde Sampaio - Foi uma. nó
doa. no Estado BraslJeiro.

O Sr. Gltcério Alves":" O 5r. Fran
cisco Campos praticou um ato mise-
rável de covardia. •

O· Sr. Plinio Barreto - V. Ex. não
deve usar de tais expressões, em se
tratando de uma das maiores inte
ligências do Brasil, como o 51'. Fran
cIsco Campos.

(Trocam-se veementes apar-
tes) •

. O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os tímpanos) - Atenção: Há um o::a-
dor na tribuna.· .

O Sr. Bernardes Filho - O ilustre
orador não pode aceItar como pacifica
a tese de que a Carta. de 37, ou. 'o
golpe de' Estado que a trouxe no bojo,
tenha nascido apenas do Impera.tivo
de uma crise... crise existiu, mas a
verdade é que fol gradativamente au
mentada pelas autoridades para possi
bilitar ao Sr. Getú!1o Vargas a perpe~

ti.1nção .. no poder. .(Apoiados e não
apoiados) • :

O SR. CAFÉ FILHO - Agradeço' a
intervenção de V. Ex. no debate.

O Sr. Deoclécio Duarte ..;..,. A Cons
tituição de 1937 foi resultante'da Inca.
pacidade dos .homens públicos, dos po
lítIcos brasileiros.

O Sft. CAYÉ FILHo - V. Ex. está
incluldo entreêsses incapazes?

O Sr. PUnio Ba.rreto - Se a Cons~

tltuição de 1934 fôra· o resultado da
incapacIdade de homens públicos e do·
regime parlametLtar, muito maior in
capacidade tinha revelado o regime
de 37.

(Trocam-se vários apartes. O
Sr. Presidente jaz novamente soar
os tímpanos,. pedindo atenção).

O SR. CAFÉ FILHO - O meu nobre
colega Sr. Deoclécio Duarte, no aparte
que me deu..•

O Sr. Deoclécio Duarte - Dei-o
numa demonstração de simpatia a V."
Ex. ' .

O SR. CAri FILHO - Muito agrade
cido a V. Ex.•• disse, se não me en
gano, que a ConstitUiçáo de 37 foi
resultante...
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o Sr. Deoc2écio Duarte - Da in,:",
compreensão politica.

O Sn. CAFÉ FILHO - ." da inca
pacidade dos homens públicos bra
sileiros. S. Ex. nesse ,tempo, onde
estava situado? Por que não salvou o
Brasil com sua capacidade? (Risos.
Pa.l:TTuLs) •

O Sr. Deoclécio Duarte - Eu não
est&va no Parlamento e, mesmo que
estivesse, não teria. .fôrça para eVitar
o golpe ..

(Trocam-se a.partes).
O SR. PRESIDENTE - Atenção:

Peçe aos nobres Deputados permitam
ao orador prosseguir em suas consi
derações.

O SR. CAFÉ FILHo - Veja o nobre
Deputado Sr. Deoclécio Duarte que
chamando-o ao debate, fui útil a S.
Ex., porque lhe dei oportunidade para
explicar, a.o menos, onde se encon~ra ..
va. nessa.fas~ da. incapacidade brasi
leIra.

1?rossegu1ndo, Sr. Presidente, pro-.
curarei responder ao aparte do nobre
colega pelo Rio Grande do Sul, que,
reclamando, há. pouco, meu julga
mento a respeito da atitude do 6e
nho1: FIanclsco Campos, a classU1cou,
antes dêsse julgamento, como de
tTa1ção. .,

O Sr.' Afonso tü Carvalho - A
Nação já o julgou.

C. SR. C~ FILHo - Julgamento
êsse con!1rmado pelo nobre colega Se
nhor Af0tl50 de Carvallio.

O S1. Alome de Carvalho - O jul
gaII1ento do Sr. Frane1sco Campos
pela. Nação é, no mínImo, o de
traidor. . ,

O SR. CAFÉ FILHo - Vê a Casa: no
núnimo, o de traidor!

O 81". Hermes Li'T1':4 -A verdade é
i!ue o SI"•. .Francisco Campos só deixoa
de ser traIdor quando deixou àe servir
o Estado Novo (Pal11UU).

O 8R. C.u'É Fn.Ho - Peço permissão
ao nobre colega •..
. O Sr. Hermes Lima - Em. um ho
mem .da Inteligência..do Sr. Francisco

Campos é preciso admitir a. ca.pac1
dade de rev~r seu julgamento.

O SR. CAFÉ FIRo - Justamente.
Atirei ao St:. Francisco Campos t6das
B.S pedras da minha exaltaç5.0 contra

.
o Estado Novo. No momento, porém,
em que S. Excia. vem. se justificar e
diz que tudo qua."1to fêz foi em conse
qüência de uma. crise, absolvo-o do

',êXToe o a.celto. nas hastes democrá
ticas, porque êle quer ajudar a demo
cracia.. Não sei se isso é.tralção ocm
atitude miserável.. '

O Sr. Francisco Campos, que· chamei
de "pai da criança", p~ da Consti

tuição..•
O Sr. Alde Sa.mpaio - Do monstro.
O SR. C/lPt .FnBo - ... continua.,

entretanto, dizendo (La):
" A Constituiçf.o. de· 1937 !oi

outorgada. num momento de crise
un1versa~ da ordem e ela. autor} ..
dade. Já existia no m~do o es
ta<lo potencial de guerra e dentro
de ~a pa.ís esboça.va-se o quadro
da lu'ta ou da oposição ideológica.
q~ a guerra v1r1.a transpor do es
pa.ço nacional para o espaÇO .. 1n..
ternac10nal conferindo a.o con..
fllto mundis.l o caráter ideológico
que extrema.. de maneira tão·
aóentuada., 1JDUl, da outra. as duas
guerras mundiais que se a,.ba.temm~

sôbre a humanidade no Período de
'\ltIU1. geração.

A Constituição de 1937 .fol
assim hnposta pelas cicunstândas.
A luta política não era a.penas uma.
luta' pelo poder dentro dos quadros
clássicos da democracia liberal.
As ideologias extremas que se as-

. senhores.vam do campo da. luta

. Unham como objp.to declarado a.
destruição das instituiçõcs tradi
cionais. não sõmenre no domínio
poUt1co, como no donún1o soe1s.1e
econômico. Nesta: atmoS!~ra car
regada de ameaças à ordem poli..

. tica e sodal,o Estado seria de
sannado diante· da. aura. de' agres
slV1dade que,'como nos ataques co
mic1a1s, anuncia a. transformação
das lutas socla1s e políticas, inspi..
radas por 1deológias extrema.das
nas convulsões da guerra civU" .

VV. Exc1as. Srs. Deputados da b8!l
ca.da do Partido Social Democrático,
sustentando a tese de que é preciso
manter. uma ConstituIção renegada
pelo próprio criador, laboram num
gravfssimo êrro conduzem o Brasil
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a uma. situação ,de crIse que não é
vcràa.dcira.· E não é verdadeira, por
que· sa1mos, pelo esfôrço, pelo sangue
dos nossos pr6prios pracinhas (pal
1TUL3) da luta. em que vencemos as na
ÇÕeS do E1x.o, as quais, com suas 1nter
venções nos páfses t'ra<:OS, produziam
as crises de que 'falam Francisco
Campos e ~memnon Magalhães.

O Sr. Nestar Duarte - V. Excia. s6
aoe1ta o argumento de (,lrise para. o
cam~o da maioria contestar sua. tese
de ontem.

O SR. em FILHO - Estarei muito
melhor situado dentro da bancada do

.. PSD do que da UDN <Palmas), para.
se tôr possivel não com os meus argu
mentos, mas lendo êstes subsidIos ~.
tóricos, cond.uzir a ba.ncada do P. S.
D. a. um voto que importe a revogação
:s.~luta da carta de 1937.' (Palmas
nas ga.lerúz,$).

O Sr. Deoclécio Duarte - Estamos
trabalhando. pela nova COnstituição.

O SR. em PrLRo - É por 1sso, Sr.
Presidente, sem oolbêr os argumentos .
da Bancada da União Democrática,
porque selo que ela quer, pois Já o
dlsse pelo seu lider c consta' de sua
1nd1cação; é por 1sso que nào enteJ:
de por que, situando a Constituição
de 37 como divisor de águas, não sen
do democrát1('.a5 as águas d~ 37 (pal
ma.~ nas gaL6TÍa8) por essa Carta se
bate um Partido qU& tem como ban
deira a própria democracia., como está
a indicar o seu nome. VV. Exs.ta.l
vez estejam defendendo ao vltória nu
mérica, a expressão d<> número (não
apoiados>,. "

:E!ã na Mesa, Sr. Presidente, três
indicações; uma, de minha autoria;
outra. do Partido Comunista e a ter
ceira da União Democrática Nacional.
Retiradas. tôdas as indicações, virá
então a plenário a incUcação do Par
tido Social Democrático, propondo a
revogação da Carta de 37. E n6s vo
taremos por ela (palmas demoradas
no recinto e T-M galerias).

O Sr. Campos Vergàl - O nobre
llder da maioria aproveik o magni-
!ico momento. I

O Sr." Ferreira de SOU$Q, - Haverá
outra crise? ..

o Sr. AtaZiba. NOgUe1Ttt - O que
há é o ~egu1nte: o Estadó acha-se
estruturado na Constituição de 37.
Ela não ê democrática - aceit::lrilos;
mas, se aí se acha estruturado. não
é possível. com a simples revogação,
con.';eguirmos nosso ideal. A Cons
titmção de 37 não trata, exclusiva
mente, das atribuiç~ do .Executivo.
li: tóda a estrutura do Estado que ali
se encontra.. Quer dizt:r que, para
analisar assWltos de tanta importân
cia, ca.recez;nos de muito cuIdado e
estudo. Pretendem VV. Exs. nova
Constituição antes daquela outra que
desejamos definitiva? (Trocam~se vá_o
rios apartes. O Sr. Presidente, jazen··
do soar os tfmpanos, r~lama aten
çáo).

O Sr. Mário Masagáo - Precisa~

mente porque a União Democrática
Nacional não pretendeu a revogação,
pura. e simples.·cre. Carta. de 37, f01 que
propôs s.penas se nomeasse a Com1s~

são onde todos os partidos est1ves~

representados, inclusive o P. S. D' f

na sua. ma1oria., pa:ra. apresentarem
projeto de norDU\S gerais que regulem .
a vida polftfca.. administrativa e Juri
di{:a do pais, até que se complete a
sua estruturação definitiva.

O SR. em FnHO - Agradeço a
aparte de V. Ex.

O Sr.. Plinio Barreto -, A União
Democrática. Naciona.l não trouxe, le
·vianamente, para o plenário. proble
ma de solução difícil. Propôs fórmula
que VV. Exs. poderão aceitar ou não
Vêem VV. Exs. que o que Qá na' UDN
é um. largo espírito de colaboração.

O Sr. Ataliba Nogueira. - O assunto
requer muita, ponderação.

O SR. CAFÉ :FILHO - Quando ini':'
ctei meu dIscurso, pa.rece-me ter afir
mado não pertencer à' bancada da
União Democrâtica Nacional e haver
na Mesa indicaçã.o de minha autoria,

propondo solução inteiramente dive::.
sa da apresentada pela. UDN. Afir~

mei que apoiava a proposta da UDN
porque nela nada. mais via do que a
manifestação de boa vontade, de espi
rito de colaboração com a bancada. go·
vernista. Na verdade, sequer se visava a
revoga.çáo da Carta. de 37, mas a no..
meação de uma Comissão para estu..



Estado Novo hão tem· dignidade ...
Vo~es - OS que serviram com or

gulho.
O Sr. Brigido Tinoco - .•. para

fazer uma Cart.a. democrática. Não
é verdade. O Sr. Getúlio Vargas tam
bém"introduziu sangue novo no. VIQ!j,

do pais, abalado por uma luta. surC\;l.
de classe:s.

O Sr. Prado Kelly -..- A que~tão é
cada vez mais de princípio. Os demo
cratas estão sempre onde estiveram

- e os ditatoria1..c; continuam nó seu -- ... t'
rena. E' um aspecto de coerência.

"'" SR. CAFÉ F:rLHo - Agradeço aos
meus nobJ;'es colegas da. bancada.
Partido Social Democrático - porque
os apartes da. União Den1ocrátlc~

Nacional não foram dirigidos a. mim,
mas ao seu partido. Agradeço a V

. Ex&.. os esclarecimentos trazidos e ve·
jo-que o Partido Social Democráticu
sttuou..se na questá o da. oportunida
d da. revoC" ção, r ~ competência de-
'coftent~ :dessa._C'portunld.ade. Porque
estando a Assembléia-- -COnstftu'''-é- 
I'eUn1da para elaborar a Constituição,
VV. Exas. cham que não é oportu~

no tratar da Constituição de 19a7.
O Sr. Ivo D-Aquino - A questão não

é de oportunidade, mas de oompetên
cia da. Assembléia.

O SIl. CAFÉ FIr..Ho - Tem-se dlscuti~

do aqui essa questão da. oportunldade.
quando a meu ver, ela. se prE."nde ã.

. hora presente, em que há necess1ctade
imperiosa da elaboração de uma Cons
tituição e porque essa necessidade é
Im.periosa não podemos perder 24 no
ras ... não podemos perder uma !ll3.
drogada, uma dessasmadrugade.s em
que se elaboram os decretos~leis que
enchem todos os dias o "Diário Ofi
cial", para cuidarmos de um ato ins
titucional que resguarde a Vida do
pais e garanta a soberania da Assem
bléia Constituinte. Possa estar enga
nado, mas para mim o que temos a
fazer é corrigir um êrto, e êrro gra
VÍSsimo (muito .bem) parque temos de
responder amanhã perante a histó::ia
(apoiados.) A Constituição de 1937,

disseram _os Srs. Francisco Campos ~

Agamenon Magalhães - é conseqUên
'clb ae uma crise nã_ só nacional como
internacional. Acêitemos o argumen-

-164-

dar .os motivos graves a que se tem
feito referência. ....

O Sr. Campos VergaZ - Cedendo
tôdas as glórias à. bancada d.o PSD.

O SR. C!>FÉ FILHO - Cedendo tôdas
as glórias ã. bancada da maioria, como
bem aparteia o-nobre coJ.cg9..

O Sr. Pa.ulo Fernandes _·lt preciso
que se não veja na atitude do Partido
Social Democrâtico qualquer intuito
excusó, porquanto o nobre lideI' da
maioria já. explanou com clareza o
nosso desejo de ver revogada a carta
de 37 (palmas) 'i mas substituída per
nova e definitiva ConstitUição: mes
mo porque, se o Partido Social Demo
crático abrigasse quaisquer intenções

~excusas, aceitana de pronto a indIca-
ção da União Democrática. Nacional;
e, como essa indicação prevê a no-

',- meação de uma Comissão proporcional,
o ato institucional traria, clara. e in
discutivelmente, traçada ~ vontade do
Partido SoCial Democrát!co.

O Sr. Jurandir Pires - Então para.
Que velar defunto? ..

Sr. Pa:ulo Fer~8. - Deseja..
mos, única e exclusivamente, respei
tar as normas tra.~das para R ~on

vocação das eleições de 2 de dezem
bro.

O SR. CAFÉ FILHo - Agradeço a V.
Exa.. o esclarecimento que traz ao de
bate. Vejo que - não sei se V. Exa.
fala. por sI ou se por tôda a. bancada.
pessedista, a qual está filiado - vejo
que o Partido Social Democrãtlco co
loca a questão no plano da oportuni
dade, mas, quanto à condenação da
Carta cie 37, parece que somos unâ
nimes nesta Assembléia.

O Sr. Paulo Fernandes - Servi .J,:)

Estado Novo com orgulho e com o
mesmo patriotismo com que VV. Exas.
() "'ombateram. 1:: por isso que, hoje.
estou na bancada do" ..tir.n ~" ...~"" I

Democrático, visando, com lealdade,
trazer o concurS(1 dos meus represen
tados para a elaboração da Carta de
mocrática d~ que o Brasil carece, sem
debates 'demagogjcos~

O Sr. Nestor Duarte -Quem l3er"
viu· ao Estado Novo com orgulho, não
~e fazet' uma Carta, democr{lti~a

O Sr. - BrIgido Tinoco - à nobre
colega disse que os C!1Ãe serviram ,1
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to. Confessemos 'a existêncIa dessa erj~

8-e. MaS. Srs.Constitulntes do PSD.
quando convocn.mos a nossa mocidade,
fizemos com que ela marchasse para.
os campos de batalha c ali se batesse
pela. Democrnc1a, essa era. a p:::,imf~1t'íl

grande ocasião de se revogar a Cart:i.
de 1937.

O Sr. Plinto BlJ.rreto - Foi is~:)

mesmo.
O SR. 'CA1i'É FrLHO'- Tão logo, porém,

ful investido do mandato que o pt)vo
me outorgcu, reclamo que se corTlJ:l
êsse êrro do Brasil bater~sc pela. de
mocra.cia sob a vigência de uma cartu.
!ascista.

O Sr. Ataztba NO!Jueira - Estamo,i
de acõ).'do com V. Excia. Aqui nWi
encontramos para corrigir erros.
,O Sr. José :RomeTo - Fui eleito
Deputado pelo Partido Social Demo
crático e justamente aqui me encon~

tro para defender a ·s~1Q.l democracia.
Sou VÍSCcralmente contrário' à Carta.
ConstituclcnaJ de 1937, até mesmo
porque. segundo já afirmou aqui o
Sr. Otávio· Mangabeira é bonito ser
contra aquêle Estatuto. Vota:rei, porém,
contra. o requerimento da UDN porque
'o meu líder, Sr. Nereu Ramos, provou
ontem, desta tribuna, JtJndicamen~e,

não ser possível esta Asse~bléia ac;el
tar êste requerimento, que exorblta
de suas funções.

O Sr. Ferreira. de Sousa. .- E' o
quod est demonstrandum.
: O Sr. Ivo d'Aquino - O nobre ora
'elo:' aludia. à nomeação d? comissáo
,proposta pela UDNquando foi inter~

rompidQ por um aparte. Pedia C:ll~

me explicasse, se pudesse, o que se iria
,elaborar: umá subconstituição, uma
•constltuição-mil'im.•. um ato fnstltuc:o
na] ou uma constituição provisórí:l?
Qt1!'.1 o objetivo d·essa. Comissão?
. O Sa. Ct\FÉ FILIIO - Meus nobres Ct;!
legas da UDN: o ilustre Senador Ivo
d'Aquino, representante de Sánta Ca-

.:trlrina, quer aceitar a sugestão da ban
cada udenista, mas orecisa sab~r o
:que vai fazer a Comissão proposta.
:Reporto o aparte de $. Exc1a. ao HU5
tre Constituinte Sr. Prado Kel1y, para
esclarecer. .

O'Sr.Prado KeZly - O meu distinto
colega Sr. Ivo d'Aquino nâo prec1su.-

ri9, formular qualquer pergunta, se
houvesse lielo mais atentamente o :e~

querimento da bancada da UDN. Diz
o requerimento, nestas ou por out"as
palavras: nomear uma Comissão para
estabelecer as normas considerada;) 1n~

dispensáveis no funcionamento dos Po~

deres do Estn.do, até a elaboração do,
Com:tituição da República.

O Sr. Ivo C!'..4.qufno - V. Excia. me::
c,.:plique o que iria fazer essa Comis~

são pl·oposta pela UDN? Enfi~ o
que quero saber é se a indicação
se refere a uma Constituição provisó
ria, uma subconstltuJção, uma cons
tituiçã,o~mirim ou uma lei institucio
nal?

O Sr. Ferreira de Sousa - E' uma
lei orgânica.

O Sr. 100 d'Aqufno - Diz V. E:~cia.

que é uma lei orgânica.. E' uma lei
constitucional anterior àquela que ee
val votar?

O SR. P~E.SIDENTE (fazendo .'\oar
insistente1r..ente os timpa/nos) - Aten
ção. Há. um orad<lr na tribuna.

O SR. CAFÉ FILHO - VV. EEx. jã
ficaram esclarecidos. Peço permlss~o

aos nobres colega.::. p~ra prosseguir nas
minhas considerações. .
, . O· Sr. Ivo D'Aquino - Aliás v.~ Ex.
vai desculpar-nos têrmos quase reti~

rado o orador da tribuna.

O SR. CAFÉ 'Fn.uo - Emprest3.vam
m.aior brilho a<> meu discurso.

O Sr. Hermes Lfrna - Esta.~s a
pique de propol'cionar um escândal.c
r/acionaI, dizendo. que náo há COnstl
tuiçüo pará OS representan~es do pOY('. •

c q,ue há. para o Peder Executivo .

O Sn. CArn F1UiO - Isto acontecerá
se nõs, que somos os representan~c&

do povo, nos negarmos ao exerc1~1(:

cWssc poder, deixando que o Executi
vo o exerça na elaboração dos Decre
tos-leis.

O Sr. Hermes Lima - Eu pergu';1
taria qual a Constituição q1,1e o nollre
Constituinte deseja? Quero que ::5un
Excelência me responda., através do
ilustre orador, qual é a Constituiçâo
que jurou defender, como represen~

tante do povo?
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o sr. .t1taliba Nog'l.tC:ira - A :{l1r•

fôr elaborada. por :1:16'.
. (Trocam-se numerosos . apa.r

tes) •

O SR. PRESIDENTE - atcnç:1o:
Está. com a. palavra o Sr. Café Pilhe"

O SR. cAri FILHO - Pergunto nO:J
nobres Constituln~s que me apa'("A
te!a.m. neste setor, se posso taI'J:lbP:n:
permitir um aparte naquele outr-c
setor que me r~lama? (Riso).

'0 Sr. Bfttencourt Aza.meuja. - Pe:~

mito. V. Ex.: entendo que no regluu
bt..cameral para que fomos eleitos, o
Poder Legl.s1ativo tem, como pressu
posto lógico e indispensável, a. exts
têncla das duas casas congressuais 
a Câmara e o senado. Sõmente de..
.pois de promulg~a a Constituição da
República, dissolvida a ConstttUin1;(
e torma.das as .duas Casas do Congrel:A
BCJ é que poderemos nos investir no
exerc1clo do Poder LegJslativo. Per·
gunto, então, .se ainda não somos, de
aCOrdo com os princípios da. ciênc~a

e da técnica do constituclonaUsmo, o
pcder verdadeiramente legislativo.
quem 'poderia .regular no pais, enA

Qt18.uto não funcionarmos ccmo legu·
ltl.tura ordinária.. a SUB vida juríd!cs. ':
A1nda mais: fomos eleitos sob Lll1l&
crc1em jUrldica que a.e!1nia a com·
petêncta óo Poder Executivo e desta
Constituinte até· qye se promulgasse
a nOVa ConUt:uição. :sssa. ordem J1]
ridica., sob certos aspectos, pelo men().o)
tol coosa{;l"ada nas urnas ele1tora15
ele 2 de dezembt-o pela soberania do
povo brasileiro, que aqui estamos para
representar e não para destrui;:.

O, SR. CAFÉ FILHo - Muito obtigal1o
a V. Ex. E respondendo ao apa.rte
chamo a atenção de V. Ex., nes-

: sa .questão que levanta, da. cUv1são da~

CêJnaras. e que ·é substancial. pa.ra ::
tato de que a Constituinte de 1890·
também seeonstituiu de senado e
Câmara. seus membros, Deputados,
c Senadores, reunidos, formaram a",~

suas Mesas em reuniões diferentes
depo!stol Que se organizaram C:'a

.Assemblé1a Const1tuinte. E foi es;u
Constituinte de 18ge, meu nobre co
lega, que entendeu que o Poder Pr,,~

rls6rio, o Poder Executivo só pOdenz

ser cxerciqc pelo marechal Oeod~r{;

da Fonseca, por delegaç,ão da mesmf,
Assembléia. .

O Sr. BittencoUri Azambu1a - Vos
sa. ~celência me permite ma1.<s um
D.parte? <a.'isenttmento do orador, (.
O'ovêmo Provisório de 1889 era um.
poder sem lei. ,

O SR. CAPf. FILHO - E quais são a~

leis de 1937. se não originárias de uma
crise, conforme dlsse o Deputa~'

AgaIIleIlon Magalhães e sustentou o
sennpr Franc1S<:o Campos, autor da
Constituição' 19371

O Sr. Bittencourt .Azambuja 
Aquelas mesmas cotnque se convo~

cou a Assembléia Oonstituinte.
O SR. em FiLHO ..... pergunto a

v. Ex. que estâ em discU88ã.o? que n
Nação reprova, o povo não enten
de, aquilo que os Partidos, os órgã",s
de op1n1ão; as classes culturais con..

.. denaram no, BraSil foi a Constitu1çf1o
dE" 1937. E' essa carta que o BrdSii
amald1çoa.. (Muito bem. PaZmas no
recinto, mõu7U13 e galeri4a).

O 8r. FerreiTa, de Souaa - V~8

Excelência pode dizer que a C0115t1~·

tulção de 193'7 6 ~ íentatlva Qt

rooicna1ização da. ditadura.
O SJt. em PILHo - A validade da.

Carla. de 1m em que 8e coloca para
defender o. restrição dos pOderes des~

te. Constituinte o· Sr. Deputado Bl1;
teneourt Azamb~a. nesta. carta que
não é· UIIUr Carta democrática. que
traz em seu bójo injunções de ordem
yessoal... .

O Sr. Ferreira. de Sousa. - Multe
bem.

OS«. CI\i'É FXLHo - Só com a émen..
da. 15 e com. tal Carta. pode s.quelz
colega. defender o principio de que
a Assembléia Constituinte, eleita pe-,
lo povo num pleito que fol conside..
rado o. mais livre já reallzado no Bm-
sil.. . '

O Sr. Jooé Romero - Com que !t
nalidade?

O Srt. CAFÉ FILHo - Para eIabOta!."
s. Carta Constitucional .

.O Sr. José Romero - Então va
mos e!a.borá..la. E' o meu ponto de
vista para dar vida. legal SJl BrasIl,
não permitindo'- que continuasse a
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regime elos' decretos-leis. Esta é J,

grande verdade. (Aplausos gerais).
O SIt. C".\iÉ FxLB:o - Mas, nobres

colegas, esta Assembléia, saída. de uma
eleição considerada. a. mais livre, ema
nada do voto popular, d.o alistamento
intensivo; esta Assembléia - repito
- saida do voto do povo...

O Sr. José IU:rmero - Fol eleita
com que finalidade?

O SR. CAFÉ Fn.H(l- ••. que elegeu o:;
Deputados e Sena.dores e também o
Presidente da RepúbUca., General
Eurico Dutra, com surprêsa da Na
ção, vê os homens, os partidos que
chegaram ao gov~rno anularem .' o
a.l1stamento e a proclamada. limpidez
e a extraordinária. lisura do pleito
eleitoral de 2 de dezembro.

O 8r. DeocléeW Duarte - Quem
anuloú foi o Judiciário.".. Não foi o
P.S.D.

.. O SR. CAFt Fn.:Ho - Nãose1 onde
eomeça a solidariedade polltlea de V.
Ex. Não sei, Sr. Presidente. De 37
para cá, cenfesso, não distingo fase
de Getúllo Vargas, fase do M1n1stro
José IJnhares, nem fase do Sr. Qe.
Dera! Eurico Dutra.

O Sr. Ferreira de SOll.$a - Muito
bem porque, juridicamente, é a m~~

ma cois~..
O SR, em FILHo;- o modêlo ê o

mesmo: decretos-leIs de enxu:Tadn.
na administração Getúlio Vargas, de
eretos-leis de el1XUlT8.da Da admlnfs
traçA.o. José Linhares. E já agora
co1neça I.&ova enxurrada. de decretos
leis revogando os da e.dm1n!stração
José Unhares. (Palmas nas ga.lerl4s;.
E' esta a pertubação na. V1da nac1o
nal. (PaZmas). E' esta a situação"
de insegurança que precisamos evitar.
(Palmas). Nós, Sr. Presidente, recolhe
mo-nos tendo em vigência. uma lei, e
acordando, essa. lei foi revogada. Le
mos os jornais vespertinos; a leg1sla.
ção é uma. Quando, porém., temos os
ms.tuttnos já. êsses di2:em qUe a le
g1slação é outra! ...

Não duvido, Sr. Presidente, que
amanhã, apar..hando os matutinos,
encontre anexado ao Maranhão o goIo
11000 Estado do Piauí, e ao Rio Gran
de do Norte o glorioso Estado do CC"...
rá.

Perdoem-me os nobres represen
tantes do Ceará. e do PiauL Referi
me a. êsses doIs Estados pOI' serem
aquêles em que o P. S .D. perdeu as
eleições. (.Riso). '

Não tive de maneira a.lguma o
propósito de ferir, nenl dLminuir o
Cea.râ ou o Piaui. Estou chamando
a atenção da. Casa. para a. inseguran
ça. que há. no momento atual, dew

~ corrente dos decretos-leis. Não creio
seja uma crise tremel1da, como aque
la. que vi.veu o .mundo e o Brasll e
é a bandeira do Deputado Agamem
non Magalhâes que, corajosamente,
nesta Assembléia, assumiu a. respon
sabllida.de dos seus atos dentro do
Estado Novo.

O Sr. Costa. Neto - Peço a V. Ex.
llcença para um.aparte. Estou acom
panhando atentamente ,o discurso de
V. Ex., produzido com grande elo
qüência emuJto br1l1:lanttsmo. Rela
tivamente, porém, ao excesso de le
gislação, V. Ex. deverá. concordar co
migo no seguinte: êsse excesso cie
legislação não é um '\1cio do reg1me~

é a.ntes dos tempos, estudadcs tom
enorme propriedade e fulgor pelo ju~

r:lsta . francês Georges Rfppert, em
sua· obra "Democracia e· o Di1'e1~

CivU". onde êle déclara. que a .d~.
mocra.cia moderna. é verdadeira ré. ..
brlca de leis. Queira. V. Ex. descul
par-me. Era êste o apar"~ qlledese
java.. dar.

O SR. em FILHo - Agradeço a·v.
Ex. a. br1lha.!lte c~labomção de Bus.
intellgência. sustentando ponto d~

vista. do· qual entretanto dL~rdo.

Mas examine a legislação vigente. e
notará. que é em lU"ande pa.rte revDgató
ria ele legislação anterior. São lel~

revogando leis, e isto não está absolu
tamen·te dentro de brilhante a.parte
de V. Ex.

O Sr. Costa Neto - Estã.
O Sr. Sousa Leão - Pior que isso

é anular sentenças do Supremo Tri
bunal Federal.. ,

O SR. CAFÉ FILHO - E' como diz o
nobre Deputado, Sr. Eurico de Sousa .
Leão. legislação que chega. a anu~ar

as deelsões do Supremo Tribunal Fe
deral!



. O Sr, Costa Neto - Essa faculáade
já foi revogada pelo regime vigente.
, O SR. cAFÉ F:rLH:O - Por isso, Senhor
Presidente, sustento que, eleita esta

Assembléia, devemos fazer cessar o
aberração de' têrmos, reunido num
Poder t.eglslativo, um poder constl'"
tuinte c ficar o Sr. Presidente da Re..
pública, ,homem honrado e eertame:lte
bem intencionado, lncumbido, s6z1ni,lo,
de fazer leis, qU8.ndo num regime"
constitucional, regular. teria apenas
atrlbttições de executâ..las.

Ora, Sr. Presidente, cumpre não.
olvidar que o povo, que não tem os
conhecimentos juridicos dos nobres
r.olegas aparteantes do ParUdo Soclal

. 'Democrático. fica sem compreender
como é que havendo uma Câmara.
reunida, uma Asse;nbléia em pleno
funcIonamento, as leis saem do Ca-

. tete, surpreendendo a Nação nas· suas
alterações, e nas suas revogações.

O Sr. S0U3Q, Leão - Permite Vossa.
Excelênc1acompleta1:. o meu a.pa:rte?

O SR. CAFÉ FILHO - Com muito pra-
zer. .

O Sr. Sousa .Leão - G$U1hei uma.
questão no Supremo Trlbunfl.l Feder~)f
por unanirirldade, mas na. manhã se-'
guinte U no~ jornais a notíc1ade u:na
lei .do Sr. Getúlio Vargas,t'evogatória
da decisão que já me havia dado ga
nho de causa.!

.o SR. cAFt FILHo - Registro o
aparte de V. Excia. Mas quero tra
zer ao meu discurso uma. contribui
ção. DiSse que se bem 'a revogação
da Carta de 37 envolva questão de
fundo político, VV. Exclas .• do Partido

. Social Democrático, a coloc~ram num
terreno de· caráter' ainda mais polfti
co, porque a puseram no terreno pS,:'
tidário .. Mas VV. Excias. fazem com
isso um grande mal ao ,Brasil. A re
vogação ja Constituição de 37 é an
seio popular, de tõdas' as classes or
ganizadas, das qU:lis a. -maior ex.pt~s

são sáo as classes intelectuais. Aqui
está, Sr, Presidente. um manifesto da
Congregação da Faculdade Nacional
de Direito, da Universidade do Brasll,
~oD.denando ao Constituição ,de 37. e, }.lOI'

isso, pedindo, reclamando a sua ime·
tliatarevogação. Que somos nós t .Se~
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nhor Presidente? Representantes Ide
um ,povo que, por todos os seus valo'"
res, por tõdas as suas. classes, peh
vontade expressa. da. massa. proletárts.
(PaZmas nas galerias), e das classes
de elite, redama a revogação da Ca.r
ta de 37. E 110 entanto, quedamo-nos
indiferentes a êsse anseio geral. Ma~~

chamos para a elaboração de uma
Constituição que, já agora, ante a in..
dicação da U. D. N.• queiram ou não
queiram. é de fundo estritamente poU..
tico, é manifestação da Assembléia.
Constituinte pró, Constituição de 37 0:1
contra a Constituiçã.o , de 37 , (Muito
õem.). Não é possível fugir disso, Se
nhores Constituintes, porque toi nes
se terreno que JI1eu ilustre colega e

, amigo Si'. Senador Nereu. Ramos co..
locou a questáo: político. e partidário,
po1s entendç.. que nã.o pode ser derro ...
t3.do o P. S D. dentro da. Assembléia.
Constituinte. Mas eu me lembro,Se..
MOr Presidente, de um. grande gesto

do Sr. NereJÍ Ramos, já nesta Ass~U1
bléia.. S. Excia. dirigindo os trabalhos
na liderança ,da /fõrça maior. certa
oca.slãõ· reveiou-se à. altura do ·mo
mento que fi, Assembléia prectsa ~r. "
Apresentad~ lUl1a. 1ncUcação da. ban

cada comunista, a combateu. surgiu
o tumulto parlamentar. Falaram vá
rios Deputados e Senadores. De?04S
da~ d1sCuSsões, S. Excia. nobre e di~

na.mente, eleva.ndo-se no conceito .los
seus pa.' ,5 ,(Muito bem> - correl1z!o- .
llârios e adversário's - voltou à tribu
na e mo"'jficou a sua: opinIão,· decla..
rando, entáo, votar a favo1" da lnd.l...
.ca~ão comunista.

O Sr. Agamemnon Magalhães -
Queremos que V. Excia. se aproxime
do P. S. D. V. Exc1a. está :-uma;)
do par80 a U.D.N.

O Sr. Ferreira àe Sousa - E está no
bom car.ciinho.

O Sr. José Cândido Ferrat. - o "llJe
muite. nos honra.

O SR. CAFÉ FILHo - Estou bem com
a minha. consciência,· eleito que fui sem
influência de terceiros no pleito .:le 2
de 'de7.eIIl'bro com 4 candidatos à Pre
.si'tlênel~ da :Rep~1:>ll.ea. Q Paitido que
me elegeu abriu a,' questão presiden
cial; deu liberdade aos seus oorrel1-
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gionArios e f1liad05 para que esco
lhessem o candi'C1ato de snra. pre-ferên
da: Ass1mdisputel a eleição, Sr.
Pres1<l.ent;e, sem as influências que
trazem naturalm~te os qu-e se abri
~am sob a banodeira do candidato a
lPresi<:1êncla da República; aq,ui es
tou com um contingente e1eitol'la1 que
deve honrar o mandato, que é de 17
mil votos. Não vim aqui simples
Deputado de centenas, mas d·e milha
res de votos.

.Aqui há colegas que representam
o povo, mas os que o representam
hão de fazê-lo tanto quanto eu, por
que tui honrado, nas urnas, cem a
exp.ressão era eleitorado, fora das in
fluências partidárias dos canod1datos
à Presidência da República.

Não tenho, Sr. .;presidente, o pro
pósito ne oposiclonismo, quando de
tendo a revogação da Carta de 31.
~para. estar ')Quente comigo mes
mo, quanodo assumo tal atitude é por
que a revogação da. Carta. de 37 é
o maíor anseio do Brasil, o máximo
dereJo do seu povo. (Pal11ULS nas ga
lerias. )

Não tenho partida:rismo. Não vo
tei no General Dutra., não aceitei a
\S'U'3. candidatura. Se bem tenha res
ttiçóes quanto a determina.dos atos

, seus, entre os .quais à. substitUição dos
Interventoresm.á.gistrad(l5 pela. 00
m-en.ção de Interventores partidários,
devo~ dizer, .que, em relação a outros
atos do seu govên.o, recebi boa 1m
pressoo, espec1~1mellt,e quando S.
Ex.~ pratica ato:; de com.bater à crise
financeira.. .

Penso que a. Assembléia Constiv.ún
te déve fugir à. paixão partidária, da
exaltação polfttca e ajl.l'Ci'ar o govêrno
na execução de moedidas que atend.am
às n-ooessldBides d'o povo, que está a
.morrer de fome. (Palmas nas gale~

rias.)
Acho. Sr. Presidente, que há. dois

m·ales muito .g=-and'es, capazes de pro
d'UZir ef'e!to nesta Casa ·e à Nação:
o oposicionismó sistemático e o apolo
sistemático (Mu.ito bem) ao. General
Dutra, que é, na minha impressão,
um homem honrado, com desejo de
acel1:ar. (Muito' bem) •

E se S. Ex.a conseguir - porque
105 homens bCiDS, como o classifico,

. estáo s.emprc s'oo a ln!1uêlncia das
.amizades, d'os amigos, dos terceiros
;- se S. Ex.a, no Govêmo da Re'pú..
,blica, c011..')eguir fugir a tais iD!fhll"Il
cfas, evitando II distribuição dos car
gos aos amigoos, aos que Soe bater-am
pela. sua candidatura, e apenas colo
car. com o critério que lhe reccmheço,'
acL11la dos interesses partidários do
:P, S. D., os interêsses d.o Brasil, pode
fi'Car certa a Assembléia. di:! que esta
remos diante de wn administra.àor.
Mas se tõr vCl1'Cido nas suas boas tn...
tenções, pelos desejos de correligio
lDárlos e amigos, então estare-moo à
beira do abismo, em pleno naufrá
gio. (Muito bem.)

Sr. Presidente, quero encerrar o
.meu discurso. Já cancei a at~ã.o

dos noores colegas (n&,. apoiados) ,
embora tenha sidc constantem'e%1Ite
:interr01l1lI'lido. Exerci man<lato na
Oâma.:a. de 37, c fui parte no grande
drama que viveu o Parlamento no
IPerLodo 35-~37 . Omri, há. poucos
I'jias, o ilustre Deputado SI'• Flores
da Cunha, meu nob:-z ~~. d1Zer
que oportunamente traria Ulllla. .$é."ie

. de fatos de Violêr1c1as cometidas no
Brasil ao conhecimento dá .Assem
bléia.. S.' Ex. a, ou qualquer outro ~
Sr. Constituinte, pode trazer ao co
lOhecimento da Assembléia de 1946
notícias de Violência, de pe:seguiçócs.
<la torturas, de arbitrariedades; ma.s
traga de 37 paT&. cá, porqU'e enquanto
<i Parlamento Brasileiro esteve reuni
do, muitas vezes ~e calaram, - a mi
r.ha, não! Díàriamentc, n-esta tri
buna. aetIS'ü.do de comunista, porque
l'erbera'Va. .as violências co::neti.das con
tra QS presos políticos (PaZmas nas
:JaZerias); vaiado muitas vêzcs. quan
do mal m~ levantava para interferir
Cloro apa2"tes, pelas galerias. inteira
mente povoadas de iIÍte:;ralístas, não
cedi jamais e denunciei prisões, tor
turas. ame'aç~, fecha..'nento de jo:
nais,' oensW"a à imprensa e a infil··
tração integralistn no seio do go-

. vêm-o.

o Sr. Alde Sampaio, - 1:: a 'isso
que se quer .chamar de cris~,



IndicaJ;a.o

A Assembléia. Nacional Constituinte
u~1ta. e ratifica. o dispocto na. Lei
Constitucional n.o 15 de 26 de novem..
bro de 1945.

Sala CÜ\8 Sessões, 22 de !everelro de
1946. - Domingos VelZasco. - <A 1m-
prtmir.> '

O SR'. SOARES FILHO - Sr. Pre
sidente. Brs. ConStituintes: -desta. mes
ma tri'buna., em 1934. tive oportunida
de àe versar u.ma. tese a.plicada à si
tuação da Assembléia.. que tôra. parte
êentral de uma conferência por mim. .
proferida em comemora.ção do a.ni
versário. da. União Pan~Amerlc1\na.
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O SIt. CAFÉ :F';a.HO - Quero lem- Exanl1nando os fatos, as questões e
brar que, nesse comba.te; certa. vêz os problemas que no Velho Mundo
exaltei a person-aJidade do Sr. Se- .desfechavam.quase sempre em lutas
nado: Nereu RaJX1OS. Foi quaJt1'Cio de- armadas, em. contraposição OOnl oes-
D:tmCl8,va eu à Nação qu~ se fazia pfrito de harmonia. e a orientação ar-
uma. i.n11tt.ração naz1sta. no· Brasil, bltral Segu!-d06 pelos países am,crtca-
prepara-ndo-se ao guerra. que mais tar- nos, sallentei, Sr. Presidente, q:ue a
de deflagrou. Exal<tel. então, a per- razão de ser dessa disparidade, dessa
oona.11d;3Idle de S .. Ex./i, t.J:'azendo ao diferença .de resulta<105 entre a orten-
oonhec1inen·to da. Câmara. que o tlUG-. tação da política. internacional II dos
tre coLega., n'O Govêrr1o d'e Santa Ca- pafses do Velho Mundo e aqueIa. dos
tar4.na, exercia o mesmo esfôrço que pafses do Continente americano, de-

•eu, í~end'O a nacionalização de Sam.- cama. da existência, nos primeiros, de
t~ Dat8JI'ina, a. Alemanha me:t'1-d100aI. ódios de raça e questões econômicas" .
(Pal'mlZS. ) gerando antagonismos, que a. perins.-

Combati, Srs., o govêrno brasileiro, nente atmosfera de lncompreetisão
Quaado f.ornecia carne ao govêrno não permitia. resolv~r a nio ser Pels.
ttal1a.no, servindo à guelTa de C01l- ellminação dos contrários. i .
qu::fsta oo.·'.A:b1ssmia. Sustentei, então, que só o espúito

Quando se produziu a revohlÇâo na. de conclUação, de concórdia. e de 100-
Espamba., com a. intervençã.o de pai- operação nas relações 1nternaciopais
ses estrangeiros na. Vida. daquela Na- poderia. criar o clima. propicio à ma
ção, ergui·minha voz nesta Casa por -~ .. nUtençáo da. paz entre osP<Yvos, Por
meJs de uma vez, pedindo. até,' que que ã. mesma tOrça quesumàriame'pte
o' nosso gOVémo r.ompesse relações' elimlna o contrário. enge:ldra os ger-
com F'raI1lci>, porque era ali que se mes de ~vas lutas e novosdissidies.
estava prepS.ra.ndo s. .grand-e contle.- Ap~cando esta mesma tese à Assem-
gração munàlel. (Muito bem.) bléla Constituinte de 1004, a.t!rmel que

Assim, Srs. quando co~ço à .p.1a tinha em seu selo as corren.tes
tnbuna, combatendo 37, Que é· divisor mais opostas, em face, da concepção
po1fUco; comb91~-n,que é' a. de- orgân1ca. do Esta<1oBtesU~iro. Epon-

. 1'1n1ção de uma. crise' combaten<to 3'1 derei que, par3.Qu.e se cheaasse~ a
que eonst<i'ero def1:n1çâo faseista, ~ elaborar uma Constituição digna \do

\ tou. coerente com o meu passado! mandato recebido do povo em Pl;e1"
(Muito. mUito bem, palmu, o ortufor' to memorável e q~e r~llza..~ a. fE;U-

- é cumprimentado.) cidade do povc brasUeuo. era nec~..
O SR n'DV~~~ V à. sárlo. antes de tU40. que não se· pro.-

• I>~'l.&..z:. - em me-· 1im1 . isa a seguinte indicação' curasse e .nar sem malS exame\ o
. contrário e, sim, reduzir os antago-

nismos, ntm! espírito de ccncUl9,ção, :de
concórdia. e cooperação parlamentd.r ~

- I'

Folgo, Sr. Presi<iente, em poder pro-
c1ama.r, desta tribuna, que aoinici2.r..
se o primeiro grande debate pada..
mentar na Constituinte de 1946, \ a. .
lUnião DemocrMica. Nacional deu· o
exemplo de estar, possuida dêsse espi..
rito de conciliação e d.e cO'Rc6rdia.
através do notável d!scurso pronuil..
clado por seu eminente líder, a pro..
pésito da indica-ção ora. em debate ie
que fol fi>rmulada com êsse mesr,no
pensa~€nto. \

Lamento, entretanto, Sr. Presidente,
não pod-er dize!' o mesmo da'
omção pronunciada pelo prccltLro. '~-

.1·



der 'do PartIdo Social Democl'átlco,
meu ilustre amigo Sr. Senador Ne
reu Rnmos. 8. E:(.n pre(Pl'lu sit.uar
sua. oração na defesa ·;l.'lS postulados
,polltlcos do seu partido, não dese
Jando lntesrar-se nessa lint.ta conci
llatória, tão necessária ao êxito e à
fcl1clcla.de dos trabalhos pa'riamenta
res, ou de qllalquer 6r~ão cc.letivo da
deliberação.

A indicação da UDN permitia per
feitamente, se existisse, do lado dos
que representam a malnrla, idêntico
ãn1mo de concórdia, chegarmos, rá
pida e eficazmente, a uma solução

.para o problema. que tanto' está, por
todos os motivos, a preocupar it.
opinião pública e esta própria. Assem-
b~. .

O discurso do eminente líder da
'UDtão Democrática Nactcnal aoordou
o problema do ponto Ij~ vista. polí
tico; a· oração do nobre lider da.
maioria. procurou encará-lo sob o prla
ma jurídico e polftico, como. sob os
mesmo aspectos acaba. de focalizá.-lo o
br11hante parlamentar que é o Senhor
café Filho.

ar. Presidente. desta trtbuna.. para.
chegar a conclusões que reputo ra
zoáveis, no encaminha;mento destas
pondet"açõe8, quero açentuar que exa
minarei o problema. sob o aspecto

. poUtlco, embora sem pnt'tidarismos
porque entendo que o direlt!1. consti
tucional, mesmo quando se trata elo
direito const1tu~ional escri:o, deixa.
.enorme margec 'para o que se pode
chamar a elaboração da vidà. poU-
tica. E, mais ainda, porque, consoa.nte
(J pensamento de emlnel~ce constitu-

" donalisti; aqui citado na cutre. As
sembléia. Constituinte, pelo l1ustr~ 'co
lega Sr. Pr:ado Kelly,

"os mecanismos constitucionais
nno têm eficácia e valol" próprio
independentemente das fôrças mo
rais e sociais que os Stt~tentam ou
o põem em andamo:nt.> j..

~ a.crê::icenta outro au"tortzado ju
rista:

"~sse direito não é r.lera. abs
tração: é algo real d~cto ou im
P~to pela evoluçilo mesma da

hist6ria politica: é comI') um sis
tema de princípios .:Ir., vida e pam
a vida, vercla.delro idmu dinâmico,
~e se define no proceSl:o das rc
la.ÇÓe:s j urldicas" .

Consoante esta orientação que
reputo acertada não necessH:o cUdcutir,
n. questão sob ..J ponto ae Vista estri
tamente jurídico, no <icntiar.> comum
que comporta êste têrmo, porque, a
meu ver, estamos no ..8rasi.1 desde o
dia 10 de novembro de 1937. até hoje,
governados por normas de tato im
postas pelos detentores dl' poder. Nem
constItuição, nem emendas COD5tttucio
nais. (Pa1.mas).

. O Sr. Jurandir Pires Perfeita-
mente.

O Sr. Plinia Barreto Precisa.-
mente isto.

O SR. SOARES :FILHO - Pa ra oferecer
uma base a essa afinnd.i.iva, quenAo
seja. a da modesta. autorIdade da mi
nha palavra, quero ler, e.lgUD11!.S
~pidas 1i n h a s, Que constituem
as conclusões, da eminente Con-

. b'Tegaçâo da Faculdade NaciOIld.I
dt- . Direito do Rio de Janeiro
e aquelas a que chegou o IIlhtltuto da
Ordem dos Advogados do Brasil. eLO
examinar a. nossa situaç~ poliUca.

A Congregaçãp da. FaculdadE Na.cio
nal de Direito,' em éujo sp.io existem
Constituintes com assento llesta As
sembléia, assim sIntetizou o resultado
dos seus estudos a propós!.to da Carta

. dt 37 e da$ emendas a que t01 sujeita:
"Não se tendo realizado em

tempo hábtl o plebiscIto ge.:-al que
daria vida e vigor à Carta. de tO

, de nO'/embro, tomou 'S~ esta, não
uma Constituiçáo, :nas uma nor
ma de tato, imposta pe:C,ts deten
tores do Poder, ü.os quais falece
poder constituinte, f.tributo do
povo soberano, nos pl'6prios têr
mos da Carta em questã(;".

O Sr. Plinio Barreto - e irrespon-
dível. .

o SR. SO'ARES FILHo - .B ~erescenta

o documento:

"Não se tendo conv'~rtido em
Constituição, a Carta :J.~ novem-
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bro não podia ser objeto de emen'"
da oU de l'efonna constitucional.

(,Mutto bem)

. ". Em face da c1ência~· jurf...
dica, as leis constltud'onals são
outras tantas outorges, que não
dispensariam paro. ~ssL1ml~ a cUS'"
nldade constttuclonfLl, outras tan...
tas aprovações ·plebiscita,r1as. Está
neste caso o chamaao Ato Adl...
donal, a que não poderíamos dar
maior rea.lce que o ~le uma. nor..
:ma de fato, aceita como lnstru..
mento poUtico para operat a tl"an~

s1ção do regIme ditatorIal para o
democr€.tico" .

Sr. Presidente, o nobre líder da.
maioria, apes.nr do brilho :le que ~e

revestiu a sua argu~entar;ão '"
O Sr~ Nereu Ramos - MUlto obri

gado a 1/. .Excla.
O SR. SoARES FILHo - •.• embora.

semdo por uma esclarecida inteli...
gência, procurou a.rr1mar-se na. auto..
ridadc de juristas nacionais e estran..
gelrOiS. Os autoresestrangelros. entre
t3IDto, estão muito longe de poder
abranger numa· Interpretação compre..
ens1va. uma. questão de direIto peculiar
ao Brasll~ sobretudo, quando se tra.:a
de Direito Constitucional, que é I;mI
nentemente polltlco.

O próprio João Barbalho, escreveu
em uma época. já. d1.c;tante. Sua ópt
mo, para. ser aplicada ao caso atual,
.nãe se reveste do conheclment:) de :ô
das as. circunstâncias, de todos os fa
to,~, fenôm.enos e problemas que for
ma.m esta espécie da direito constitu
cIonal subterrâneo, mas palpitante e
viVo, que está. nas ruas. nos clubes. na
imprensa, nas cátedras, por tôda 81
parte, tão imperante -como o. direito
constitucional· escrito. (Mu.ito bem).

Cltándo a autoridade, não de 11m
professor de direito, mas de tôda uma.
congregação, uniforme ne8sas conclu
sões, penso que me encontro em boa

. companhia.. Nenhuma outra -no cam
. po das letras jttrldlc.:ls poderá con

tT,Bipor..sc no Brasil.

O Sr. Plinio Barreto - Aliás, é até
.ma.is uma questão de bom senso.

o SR. SOARES F.ILHO - Saindo do
. seio da. Congresaçfi.o da. Faculdade

Nacional de Direito do RIo de Jalnel
ro, vamos encontrar as mesmas con-'
clusões no Instituto dos Advogados
bras1leiros, que tem rcsponsab111dade
centenária na elucida.ção dos temas
Jurldlcos sujeitos a seu exame.

O. Sr. Plínto Barreto - O ilustre
líder da maioria.,· se ralasse, não co
mo político, mas como jurisconsulto•.
por certo. chegaria a essas mesmas
conclusoos.

O Sr. Nereu Ramos - -Não apoiado.
O SR. SOAR:F.:S FILHO - Foram as ee

guintes as conclusões do Instituto d<J$
,Advogados Brasileiros;

"I - O poder de outorga cons
tituclonal é privativo dos titul91
res dinásticos de soberania..O d~

ereto de 10 de nQvembro de 1937
. emanado- de .órgão destituído de

pOder· de outorga constituclornÍ};'
dependia do plebiscito previsto
pelo seu art. 187, para adqu1rir
fôrça. de constituição. A não rea..
lização do plebiscito privou a. Re
pública de qualquer base consti- .
tucional.' •

O Sr. José R01nero - E as emendas'
à Con..~tuição são lIegais?

O SR. SoARES FILHo - São apenas
normas de fato para.. orientar a vida
política do Brasíl.

O Sr. José Romero - Então, esta
AssembléIa. não existe•

Ó SR. SoARE..<; FILHO - Existe.Den
tro dcs nOl'mas de fato, verá V. Excla.,
está a possibilldade de reallzação de
elelçõfni. No desdobrar da minha ar
gumentação, meu eminente colega, a
quem tanto prezo. verá. que terei opor
tunidade de mostro.r como é Iegít1ma
3. e1eição desta. Assembléia, embora

-emanada da prátIca de normas dita
das pelo poder de fato.

A segunda conclusão a que chegou
o Instituto dos Advogados ê a se
guinte:

.w As leis constitucionais decre
tadas ;;>f:lo Chefe do Govêmo, 1n
cluslve n de n.o 9, :são totalmen
te nulas.'t
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E enumera, a seguir, as razões eles-,
sa nulidade:

"a.) porque 50 funda-m. sôbre
uma. Constituição puramente no
minal, não aprovada pelo povo, do
qual, segundo seu artigo prime!
ro, "emana o poder. político;

b} porque fôra promulgada por
quem não dispunha de poder le..
gal, legitimo para d.ecretá-Ia;

c) porque, quando, dispusesse,
toi decretada com apoio no arti
go 180, e a matériá. é da campe..
têncla. legislativa ordinária da
UnIão/'

No encaminhamento do meu ponto
de vista estou, a meu ver, com as me
lhores autoridades no ca.mpo das 1e..
t.""M juridica-s de ~eu pais.,

O Sr. Pli7iio' Barreto -:- Muito bem.
O Sr. Prado Keily - E a prova tem

o orador na circunstância de que ne..
nhum argumento em contrário se
apresenta na Assembléia.

O SR. SOARES FILHO - Perfeita..
mente. '

O Sr. NeTeu .Ramos - S. Excia. per..
mite um a.parte? '

O Sa. SoARES FILHo - Só me dá.
muito prazer.

O Sr. Nereu Ramos - Estou ouvin.
do V. Exa. com o encantamento a

.que me acostumou a sua lnteUgêItc1a.
Não tenho querido nem quero apar..
teá-lo; mas o meu silêncio não rene
te assentimento' de minha parte, nem
do meu Partido,' à argum~ntaçiio de
V. EXa. Oportunamente, o PSD ex
porá. .de novo seu pensamento, se a
isso fõr obrig::tdo.
. O Sn. SOARF.s FILHO - Quero apro..

veitar o aparte com que me honra. o
eminente Senador para pedir aS.
Exa. que procure banir da. sua argu
mentação - nesta hora em que es
tamos discutindo temas constitucio
nais c procurando assentar idéias e
pr..ncfplos que possam orientar o de
senvolvlmentoda viela legal do Bra
su -:.. procure afastar de SUas consi
,deraçóes, neste momento, as expres
sões ilpurtldo" e "malol'ia".

O Sr. PUnia Barreto - Multo bem.

o SR. SoARES FILHO - Partido
V. Em. está pr(:so a êle, natural
mente; na delesa. dos principIos 1ns
crltos na 'sua. bandeira partidária;
maioria - ela se exprime por oce.s1ão
do voto, encerrada a discussão. SOam
estranhamente nos meus ouvidos de
representante do novo, dentro da
igualdade desta Assembléia. e no mo
mento desta. discussão, as palavr8.S
"partIdo" e "ma.loria". (Palmas nas
galerias). Nem' um nem outro vocá
bulo pode dar fôrça a qualquer ar
gwnento e V. Exa, a tem suficiente
nas suas próprias luzes juricUcas e no
brilho' de sua inteligência, para não
se fh'1D8',r em tão fracas muletas.
(Pal1rnlS no reCinto, nas tribunas e
galerias) •

O Sr. Plínio Ba.rreto - Aliá.s, cho
cou-me muito, na. bela, riquíssima. ex
posição ontem feIta pelo Senador Ne..
reu Ramos. a eXI)ressão - "fOrça. da
maioria.", Acho que, em questão de tal
relevância. S. Exa. não deveria tra
Jler semelhantes argumentos arnca
çando-r..os com o pêso do número dC1S
seus correligionários.

O Sr. Nereu Ramos - Não amea
cei, nem seI1a capaz de ameaçar n
quem quer .que fOsse. Apenas invo
quei a questão do número 1'3.ra :mos
trar os nossos propósitos de conciUa
ção nesta Casa; para salientar que,
podendo, pelo número 1ncontrastável
do nosso Partido eleger a Mesa, qui
semos, elegendo o Sr. Otávio Manga-'
beira, definir nossos propósitos de ,co
operaçáo e colaboração.

O Sr.'Ltno J1IJachado - VV. Exs.
o têm alegado demasiadamente. Ain
da ontem o fizeram, aliás. com o meu
protesto; entretanto, a oposição teve
o gesto elegante de votar no Sr. :Melo
Viana.

O Sr. Nereu Ramos - Ninguém o
contestou. \

O Sr. Plínio Barreto -Num deba
CC de idéias e princípios. são sernpre
chocantes argumentações dessa na
turezll..

O Sr. OZi'nto Fonseca' - A boa
concepção democrática é a de que
cYJstem partidos, tocando ao da ma-
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lona o. maIor responsabilidade, na dt-
, ração pol1tlca da. Casa. .

O SR. SOf,RF.,,> FILHO - Sr. Presi
dente, voltando à enumeração dos
principios sóbre que assenta' minha
op1ntáo a respeito da indicação do

, meu partido... .
O Sr., José Leonil - BeUssim& ar

gumentação juridica de V. E:lC.
O Sr. Nereu Ramos - O oradoc

111c1de no· mesmo êrro de que me
, acusam, fala.."ldo em partido.

O SR. SoARES fuRO - Não estou
faIando em partido.•.

O Sr. Nereu Ramos - Pelo menos,
eu o ouvi.

O Sft. SOARES Io"n:a:o .•• apenas qua
]jflque!' a indicação,•••

O Sr. Nereu. Ramos - V. Ex.
disse: "indicação do meu partido".

O SR. SoARES FILHo - ••. a í.nd1
~ção que está em debate...
. O Sr. Nereu Ramos - Não; "indi
cação do meu Partido".

O SR. SoARES FILBo ••• se assim
quer o eminente colega..

Invocando opinião do mesmo autor
que cite! 1n1c1almente devo acentuar
que, 04 nessas .circunstâncias, a técn1
ca constJtucional e, a.té, ~ técnica
parlamentar, é o campo de \ação cio
l>Olltico e do jurista. Sua elaboração
e aplicação pedem pericia, espírito
construtivo e conciliador, com o co
nhecimento e donúnio 'daS c1rcuns
tãndas" .

Assim, !altou. à argumentação do
nobre lider da maioria êsse espfrito
âe concfllação e, sobretudo, o CODhe
dmento e o domfnio das circunstân
cIas.

Se estamos vivendo uma s!tuaç.áo
de fa.to; se' a Constituinte de 37 é,
apenas, norma de. fato para orientar
a vida. política do pa.fs; se as emeuM
t!as constitucionais - inclusive, porM

t..'lZlto, a de n.O 15 - náo passam de
normas de fato ..

O Sr. Plinto Barreto .-.. Padecp.n1
do mesmo vicio.

O SR. SOARES F:I1.Ho - '" e se a
..Assembléia, que na. tradição brasi

leira, como em regra. em todos os
pa..1ses. é sempre um corpo poUtico

soberano <mutlro bem) teremos de
buscar a linha de cónclllaçáo entre
essa situação de fato e essa sobeÍanla.
(l.1u.ito bem.)

O Sr. Plínio Barreto - Perfeita
mente colocado o problema jurídico.

O SR. SoAltt5 FJLuo - Foi o que
fizeram as duas Constituintes repu
blicanas anteriores à atUal: a prl
me1ra, quando maior mutação se ope
rou no' Brnsil - ao traIlS!ormação do
regime monárquico no. regime ,repu
blicano; a segunda, em 33, quando se
procedeu da mesma fonna. Defen
deu,closa:nente, 'os poderes sobera
nos que recebera do povo, embora tl- •
vesse ra.tificado os poderes de que se
achava investido o Chefe do Govêrn~

Provisório para atender a. v1daDo:-
n1aI da administraç?o. púbUca.

m, entretanto., sensível diferença,
,que' assinalarei depois, e que torna
:mais. imperioso o procedimento da
Assembléia na defesa de sua· sobera
nia.. neste momento do que em 1933.

As normas·· de!ato que ngulavam
a vida do Br8.s1l em 1933 . estavam ,. 
em .consonância com os sentimentos

• da. nação brasileira, expressa. nas
urnas que elegaram aquela Assembléia
Constituinte. E o f>..stavam porque as
normas jurlclico-coIUltltuclona.1s con
tidas no Ato· Instituctonal de 11 de
novembro de 1933, pW1ham em vigor
no pais a Constituiçáo de 91, salvo
as modificações contidas.n~ mes
mo Ato Inst1tucional.E tõda a cam
pnha. pollttca que agitou a opinião
DOS meses precedentes à revolução de.
30, justamente se baseou na garantia
dos direitos individuais, na legitimida
de dos mandatos e no respeito à Op.L
nião do povo, principias e garantias
salvaguardados nRquele ato' e na -le
gislação déle decorrente. O AtoIns
tttucional de 11 de novembro, de acôr
do com. o ens1namento' precioso que
.acabe1 de assinalar, de técn.k:a constl
tu<C1one.l, foi ao enC<JDtro das ·realldaUcs
ambientes, iSto é, crlou'normas de
govêmo, normas de administração
em consonância com o sentimento-
'Posso dizê-lo e rea!1rmar - da 1:0- .
talldade da Nação brasUeira <muito
bem), porque os vencidos pela. revo
lução de 3() defendiam a Constituição
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de' 1891, e os vitoriosos dessa revolu.. necessidade do. votação. R~afam.

ção entendiam/apenas, crlar obstá.- ass1rn, no dom1nio das circunstân~ll.\s
cuIos' ao absolutismo do Poder Exe- que 1m~ram em casos dessa 'natureza,
cutlvo e oferecer DAclhores garantias (M1tito bem).
po.ra a representa.ção legitima no Con- Se formos examinar - dizia eu -
grcs.cso Nacional (Mu.ito bem). Foram o que se p:lSSOU naquela uJenloráv(',l.
as prtncIpa1s OOSCS da revolução ge- s~sse.o, verificaremos que o precctdentc
rada no seio da Aliança Liberal e vito- nao está com os que argumentam
riosa em outubro de 1930. contra fi, aprov~ção da lndicaçâ J em.

O Ato Adiciona! compreendia a 'sa.. debate e ,sIm, com aquêles que pro-
tlsfação das aspirações de vencidos ('! pugnam justamente a votação a fa.vor
vencedores, da totalidade da N~âo dessa indicação.
brasileira. Hoje, defrontamO$ uma si- O Sr. PUnia Barreto - Essa a ver~

tuação lntelrae completamente di.. dade .tl1stortca.
versa. Entretanto, mesmo naquela O SR. SoARES FILHo - O Sr Mc-
consonAncla de aspirações e.."ltre as de!ros Neto declarou que a iDd1cação
normas de fato e. o seot1mento geral era não só necessária. mas' urgente.
da Nação, a Assembléia Oonst1t.w.nte COmeçOu assLm o SI. Medelro~ Neto;

·····não quis penn1t1rque essas normas
continuassem em vigor, depoiS de ~'Ua "e preciso construir, neste l1:'S-
1nstalação, sem o seu completo, ex- tantet e é pare isso que t:stamos
pressa e absoluto. assentimento. todos aqU1. ?at~e~me, a m1m, ae

O Sr. Prado" Kelly~ Com' o mes1l)Q urgente necessidade ratln"::nT' 500
zelo .com que a atual ConstitUinte, pela. Govêmo Prov1sóno os !:Jolderes e
fridicação do nobre lider da malor1a. atrlbu1ç6esdo decreto lnstltuclanal .
Sr. Nereu Ramos, adotou o Regimento n.o 11.398/, de 11 de 110veUlbrC' de

1930".que era oojcto ce decreto do govêrn:>
L1nbares. Depois, S. Ex.a têz uma. ressalva de

O SR. SoAREs' f'lLHO - Perfeita... · direitos.
mente. • ora, Sr. Presidente e me:u::I nobres

A lndicaçAo Medeiros Neto surgiu colegas, pOr mais amor que ':l"c1ramos
na segunda sessão da .Assembléia. Ne.- ter a principios abstratos num assunto
donal Constlt1ÚIlte de 1933, isto é. a de lmediata reallzação CJIr.CI bite de
16 de Novembro - Vêde bem: S. E.a ordenar a. ~c1h poUtica e admlnistra.
já. era o líder em embrião da maioria Uva. do ·pais. com a ressalva ~a Mibe
da Ccnstituinte, como, de tato, dai a rania dêste Corpo Legislativ'J. não po~
dias o fol - e a 1ocUClU;M s~g1u .sem demos, de nenhuma. torma., consklerar
qualquer sol1c1tac'io ao plenário. Sua' orientação mals acertada do que a
Ex..., encarnando o espírito de defesa propugnada pela. indicação.. -sem maln
da soberania da Constituinte, entell- res preocupações com a opltltáo de au
deu de aprpsentar sua moção, embora. . tores que desconhecem a realidade po
ressalvasse questões de pnncl;l10 em l1tica e socIal do Brasil.
face do Direito ConsUtucional. por~ O Sr. Ferreira. de Sou.sa - Autores
que a considerava cecesSár1a para 3. estrangeiros que E'i'c:reveram em face
sagração das'normas de tato em vigor. do ~elto Constitucional de seus pai-

Não posso compreender sustentem ses. . . .
os adversários dalnd1cação em ae- o SR. SOARES FILHo - Agradeço o
bate que a AssembléIa Constit'lÍ1I'te apoio do aparte feliz do nobre S~n.q,-

não deve. ou n&.o pode, elaborar nor.. dor do R.1o Grande do Nor.;~.

mas de orientação à v1db. pol1tlcb e . O Sr. Gabriel Passos -E o Direlto
adm1n1strat1va do BrasI! Justamente Constitucional é o mais nacional du:i
porque os princip10s Cf. que. aludiram ramos do Direito.

,as ressalvas dos antigo::! Deputac.os O SR. l::ioARES FILHo - Exa.tamente.
Od1lon Braga e LeV! Carne1ro cond,:o- O Deputado Sr Lev1 Carneiro. que,
naram êsse 'proceclL'11ento naqueAa então, ,votou contra a indIcação Me-
ocasiã.o. Entretanto. a essência da lD- deiros Neto t entretanto, na. sustentação
d1caçáo Medeiros Neto assentava ne. do seu voto, propUa"'Ilou que se insere..



ves..'ie no Regimento Interno a der vo
tado u..n disp0sit1'/0 que abrangesse a
posslb11tdade de a,provação dos atiJ~

praticados pelo Executivo,· depois da
. instalação da COl11i'U,ü1nte.

O Sr. Ferreira d.e Sousa - Para
evitar o caos jurícUco no pais.

O SR. SOARES FILHO, - O noblc
Deputado Al~àntaraMacha.do, tambeUl
notável autor de Direito, professor
emérito de Direito da .Faculdade de
São Paulo, homem púbUco vivendo a.
vida. brasileira em sua. rea.lidade, de
clarou, 'depois. de outras cons1dera
~ões,' que votava. a favor da propos
ta
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nonr..n.s estabelecidas pelos governos
nestes últimos oito anos.

O Sr. Ferreira de Sousa - V. Ex.
pOderá. dizer que o GOVél'%lO do Sr. Ge
túlio Vargas estava tão convencido
disso que uma de suas providências
foi dividir a cadeira de direito consti
tucional. Amedrontado, diante do fato
do professor não ensinar de acôrdo
com a Constttuição de 37, resolveu criar
nová. ca.deira, de provimento sem cOn
curso. S. Ex. não queria juristas no
ensino, toas pessoas de suacon!ia.nça..
;Era.a prova de que não conílava no '
sentimento jurid1co do país.

O SR., SoAru!:8 FILHO - E' um fato
IIporque importava, antes ce como tantos outros que reahnente de- '"

tudo, na rea.!iI'maÇão da so~erania. monstram orientação do antigo Chc.. ·
da. Assembléia; porque, além cUsso, !e do Govêrno do Brasil.

,consulta os interêsses nacionais, Mas, dizia eu que, em face das nor-
evitando tõda.e qualquer dúvida. mas de fato regulando a vida' na-
sôbre a ~bs1stência dos poderes clonal, em consonã.nda. com as aspi-
constituídos e alegalldade dos seus rações gera1s, a Assembléia. sentiu,
atos; porque, enfim, toma bem _~logo aos primeiros dias de seu fun-
clara a vigência da Constituição êfónamento 'normal, que era urgente
de 24 de fevereiro de 1891, com e necessário defender sua soberá':·:
as mocUficaçôes já feitas pelo go.. nia' e só pennitir que o Poder Exe-
vêmo." cutivo legislasse de acôrdo Com a

, O Sr. Plínio Barreto - V. Ex. des-, orientação por ela traçada na rati
creveu, com preci.'lão admirável todo o ficação de seus poderes. Como nós.
histórico das várias .revoluções que que estamos diante dessas normas.
temos tido no B~l, a. propósito de que não só ameaçam a nossa sobe-
COnstituição. Chamo, entretanto, a rania, mas ainda nossa própria. 'exts
atenção de V. Ex. para o seguinte tênc1s. de Constituinte Nacional, Po
ponto: em todos os movimentos l'e- deremos agir de maneira. cii!erente?
voluclonários anteriores, saúnos da le- (Muito bem).
galidade para a ilegalidade; pOrém em De pé a charrl.8da Carta Constitu-
outubro, satmos dallegalldade para a clonal de 1937 - já. o demonstrou
legalidade <muito bem); entretanto exuberantemente desta tribuna o no-
os ,que vieram da Uegalldade para a pre Deputado Sr. Amando Fontes -
legalidade tiveram escrúpulos' constt-, estão de pé seus dispositivos atenta
tucionais que nós não queremos ter. tór10s do normal desdobramento dos

O SR. SoAr.ES FILBo - A situação trabalhos desta., Casa, e, portanto, da
atual.é a. seguinte: estamos como em nossa soberania, da. nossa própria

. 33 e 91 mas, sobretudo, como em 1933, existênc!a. E digo da nossa própria
diante de normas de fato, regulando a existência. porque ...
vida nacional. Entretanto, aquela eon- O SR. PRESIDENTE, _ Peço ,li-
sonância de aspirações, aquela. 1denti- ra interromper o' nobre Deputado, a
dade de principios, encontTados nessas fim de lembrar que está finda a hora
normas e no sentimento da opinião na- da sessão.
c1onal, manifestada por tôdas as suas,
classes, - pelo seu eleitorado, pela sua O SR. SOARES FILHO - Nesse caso,
imprensa, pelos professôres, pelos alu- ' . Sr. Presidente. peço a V. ~. con-
nos, pelos estudiosos de direito, pelas servar-me inscrito para terminar 'mt-
massas populares - naquela ocasião, nhas consider~lÇóes na próxima. ses-
são agora inteiramente contrârls.s às são,
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. '0 SR. PJ:tESIDEN'rn - V. Ex.
continuará com a palavra na prbile1..

. la sessão, que será segunda-feira..
O Sn, SOARES FILHO ..:- Agradecendo

a V. Ex. (Muito bem; paZmas; o
orador é cumprtmentado).

Dei:r.aIn de comparecer 47 Senhores
Constituintes:

Partido Socia~ Democrático

Pernambuco:

Novais Filho,
Oscar Carneiro.
Osvaldo Lima..
Ferreira Lima..

;Bahia;

Pinto Alelxo,
. Lauro de Freitas.
. Altamirando ReqUião.

Eunáp10 .de Quelrós ~.....

RIo de Janeiro:
Bastos Ta.vares.

Minas Gerais:
Israel Pinheiro.
João Henrique~

Welllngton Brandão.
, São Paulo:

C1rilo Júnior.
Antônio Fellclano.
Césat' Costa.
M:l.rtlns FUbo.
José Armando.
Horácio Lafer.
Lopes Ferraz.
João Abdala ..

Goiás:

Pedro LudoVico.
Dár10 Cardoso.
Oa1';l.'-40 God61.

Paraná.:

Flávio Guimarães.

Santa Catarina:
Altam1ro Guimarães.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
. Manuel Duarte.

União Democrática Nacional.

Pará.:

Epnogo Campos.

Rio Gl'~nde do Norte:
Aluísio Alves.

Paraiba:

João Agripino.
João úrsula.

Alagoas: .

RU! Palmeira.. .

Sergipe:

Valter Franco.

:Bahia:

Alber1co Fraga. •

:Minas Gerais:

Lopes Cansado
Llcurgo Leite.

São Paulo:

Romeu Lourençáo.

Mato Grosso:

Dolor de Andrade.

Paraná:
Erasto Gaertner.

.
Partido Trabalhfsta Brczsllefro.

Bahia:

Luis Lago.

D~tr1to Federal:

Barreto Pinto.

São Paulo:
Hugo Borgh1.
Pedroso Júnior.

Pamdo Comunfsta do BrlU1.l.

Pernambuco:
Agostinho OUve1ra.

Distrito Federal:
João Amazonas•
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Rio Grande do Sul:

Abílio Fernandes.

Partido Popular SfndtcaUsta.

Bahia:

Teódulo Albuquerque.

O SR. PRESIDENTE - Esgotada a.
hora regimental, vou levantar a sessão,
designando, para. o dia 25, &. seguinte

ORDnt DO nu

A mesma. de hoje <continuação da
.discussão da indicação do Sr.. Otá.vio
Mangabeira e outros: cUscu~são elo re..
querimento do Sr. Miguel Couto; dIs..
cussão da incllcação do 5r. Carlos
Prestes e outros) c mais discussão
única, ela indicação dI) S;r. Berta Condé
e outros.

Levanta..se a sessão às 18 horAS.



15". Sessão, em 25 de Fevereiro de 1946
Pre:;iclência do Sr. Melo Viana

As 14 horas e 15 m1nutos, campa..
tecem os scnl1ores:

l'artido SociaZ Democrático
Acre;

Castelo Branco' e Hugo Carneiro.
AmazOnas:

Alvaro Maia. e Valdemar Pedrosa.

Pará.:

Magalhães Barata, Lamelra Bitten
court, Carlos .Nogueira, Nelson Pari
jós e João Botelho.

Maranhão:

Crepory Franco, Vltol'mo Freire
e José Ne1va..

Piam:

Areia , LeG.o.'

Ceará:
Moreira. da Rocha, Almeida. Monte,

OSvaldo Studart e Raul Barbosa.

. Rio Grande do Norte:
G~orgino Avelino, Deocléc1o Duarte,

José Va.".ela, Valfrcdo Gurgel 'e Mata,
Neto.

para1ba:
Janduí Ca.rne11'o.

Pernambuco:
Novais FIlho, Agamemnon Maga..

lhães, Oercino Malagueta. e Costa.
pôrto•.

Alagoas: .
Silvestre Pérlcles, Medeiros Neto,

Lauro :Montenegro e Farias JÚD1or.

Sergipe:

Leite Neto e Graco Cardoso.

Bah1a:

Pinto Aletxo, Vieira. de Melo e Eu
náp10 de Queirós. .

Esptr1to Santo:

Henrique de Novais, Arl Viana, Eu..
rico Sales e Vieira. 'de Resende.

Distrito Federa!:

José Romero.

Rio de Janeiro·:

Álfredo Neves, Amaral Peixoto,
Carlos, Pinto, Paulo Fernandes, Hei
tor CoUet, Bastos Tavares, Acúrc1Ct
TOrres, Brígido Tinoco, e Miguel
Couto.

Minas Gerais:

Levindo Coelho, Melo Viana, Ro
clrigues 6eabra, Pedro Dutra, Bias
Fortes, lJuque de Mesquita, Joaquim
Llbânio, José Alkm1m, Augusto Vle..
gas, Rodrigues Pereira. e M1lton Pra..
teso

São Paulo:
Gofredo Teles, NoveU Júnior, Costa

Neto e Ata.liba Nogueira.

Go1á.s:

Magalhães SUveire, João d'Abreu,
'Galeno Paranhos e Gu11.'lerm.e Xa..
Vier. '

Mato Grosso:'

ponce Arruda e Mart1I:llano Ara~o.
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, ParanA: : j

Roberto Glasser, Fernando Flores,
Munhoz de Melo, João Aguiar e Gem1
Júnior,

Santa Catarina.:

"Ivo d'AqU1no, Otaeillo Costa, Or
lando Brasil e Roberto Gros:::emba
'cher.

RIo Grande do Sul:

Adroaldo Mesquita, E1ói Rocha.,
Teodomiro, Fonseca, Dâmaso Rocha,
Daniel Faraco, Sousa Costa, Gllcérlo
A1ves~ Nlcolau Verguelro,Lufs Mérclo
e Pedro Vergara.

União Democrática NacfonaZ

Amazonas:

Manuel Sever1a~o.

Maranhão:
Antenor Bogéla.

Piam:
Esmaragdo Freitas, Cândido Ferraz,

Antônio Correia e Coelho Rodrigues.

Ceará.: (

PIin10 Pompeu, Paulo Sarasate,:
Fernandes Teles, José de Borba e
Gentil Barreira_ '

RIo Grande do Norte:

José Augusto.

paraíba:

Adalberto Ribeiro e Ernanl Sátiro.

, Pp.rna.mbv.co:

PUnio Lemos.

Alagoas:

Mâr10 Gomes.

sergipe:

Dantas Vieira..

13a.h1a:

Juracl Magalhães, Otávio Manga
beira, 'Manuel Novais e Luis Viana.

Esplt1to Santo:

Luis 'Cláudio.

Distrito Federal:
Hermes L1ma.

Rio de JaneIro:

Prado Kel1y e José Leom11.
. Minas Gerais.

José Bonifácio e Gabriel Passos.

São Paulo: •
Mário Masagão, ,Plínio Bárreto, -To

ledo P1za. e Aureliano Leite.

Goiás:

Domingos 'Velasco e Machado Si
queira.

Mato Grosso:

Vespasiano Martins e Agrícola. de
Barros.

Faranâ:
Erasto Gaertner.

Sãiita--Catarina:

Tavares d'Amaral e Tomás Fontes.

Partido .Trabalhista Brastlefro

Distrito FOOeral:

Rui' Almeida. Benjamim Fs,rll.h, Se
gadas VIana, Benício Fontenele, Baeta
Neves e Antônio Silva.

:Minas GeraJs:

Leri Santos e Ezequiel Mendes.
.São Pat&.lo:

Guaracl ,Snveira., Romeu Fiari e
Eusébio Rocha.

Partido Comunista <to BrasfZ

Pernambuco:

Gregório Bezerra e Alceào Couti
nho.

Bah1a:

Carlos Marighélla.

Distrito Federal:

Carlos Prestes, João Amazonas,
Mauricio Grabois e Batista Neto.

Rio de Jane1ro:

Alclde$ Sabença.
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Sâo Paulo:

Osvaldo Pacheco c Jorce Amado.

Partido ..Republtcano

Maranhão:

L1no Machado.

Pernambuco:

Sousa Leão.
Sergipe:

Amando Fontes.

:Minas Gerais:

Daniel Carvalho, FeUpe Balbl e Ar
tur Bernardes.

Paraná:

Murihoz da Roéba.

Partidc DemocrattcoCTfstao

Pernambuco:

Arruda Câmara..

r..artidoRepubltca1J'O ProgressfSta.

Rio Grande do Norte:•
CS!é FIlho.

Sáo Paulo:

Campos Vergal.

Partido Libertador

Rio Grande do Sul:

.. Raul PUa.

. O SR. PRESIDENTE - Aéhando
se presentes 160 Srs. Constituinte:,
declaro aberta a sessão.

Passa-se à. leitura da ata da sessão
anterior.
'. O SR. RUI-ALMEIDA (4.0 Secre
tário, servindo de 2.°), procede. à. le.t
tura da ata.

O SR. PRESIDENTE' - Em dis
cussão a a ta.

O SR. PLíNIO' BARRETO (Sô"bre
a ata) ( ... ) - Sr. Presidente. con
fesso que sou admixador do trabalho
esforçado e sempre' inteligente dos
nossos taquígrafos. Jé. fui, maIs ou

(.) (Não Iof. Temsto pelo orador) •

menos, onelai do mesmo oficio, por
quanto, embora não fOsse taqulgrafo
prOpriamente d1to, tenho na minha
vida larga soma de serviços ao Jorna
JJsmo, representada por várlos resu
mos de debates e conferências. Por
isso mesmo, sou indulgente para uma
ou O11tra falha da taqulgra!1a.

Realk.ente, nossos debates tornam,
às véus, tal intensidade que não é
possivel reproduzir com maior fidell ..
dade, sobretudo os apartes.

Foi o que aconteceu na. última ses
são. Quando o ilustre coLega, Sc;..
nhor Café Filho, pronunciava seu n.d
mirável discurso,' que tanto nos en
cantou, 'houve, em certa altura, uma
troca de apartes entre m1m e o no
bre Deputado 6r. Deoclécl0 Duarte,

Disse 5, Ex. o Sr. Deocléclo
Duarte:

..A Constituição de 1937 foi re
sultante da 1ncapacidade dos ho
mens públicos e dos p0l1tlC05 bra..
sllelros. "

A isso redargui, 1~d1a.tamente - e
a meu lado· se achava ilustre Senador
do Norte que ouviu perfeitamente o
meu aparte - que, se a Constituição
de 34 fOra o resultado da incapaci
dade dos homens públ1cos e do regi
me parlamentar, muito maior inca
pacidade tinha revelaao o reg1me
de 37.,

Essa minha resposta, porém, não fol
apanhada pela taquigrafia. Faço
questão de que conste da. ata, por..
quantoexpr1me conceito que reputo
verdadeiro.

De .fato, Sr. Presidente, nenhum
Govêmo, até hoje, com tantos poder6s
e usando dêles por tem!JO tão (Ula
ta do, prestou ao pais tão poucos ser
viços. O acêrvo da ditadura é deplo..
rável; sem exagêro, pode-se dizer que
deixou o Brasll em petição de mi..
séria. Não há um s6 serviço regular..
mente organizado. Tudo nos falta:
falta-nos o aUmento, falta..nos o
transporte, falta-nos instrução, falta-
nos ·saúde...' .

O Sr. Lino Machado - Só não fal
tam as ..l11as. "

O SR. PLíNIo BARRETO - Essas so
bram - não faltam.

\'
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E' para constar da ata essa minha qualquer país, sem a. devida. regu1a~

declaração, Sr. Presidente. que venho mentação, pois a concessão cio direito
à tribuna. (Muito bem). • de greve, sem a devida regulamenta..

O SR. DAMASO RoCHA (S6bre a ção,' consistiria em criar..se II impuni..
ata) _ Sr. Presidente, Srs. Const1.. dade para a subversão da ordem e o
tulntes. desrespeito à autoridade cl:nstituida.

Foi inserido na ata da sessão ante.. O Sr. José Crlspim - V. ExcIa. acre..
rlor um protesto do Partido Comu.. dita seja. preciso esperar-se a regula..
Dista Brasileiro, taxando o GOVêl"IlO mentação, para os operários fazerem
do Rio Grande do, Sul de antl-demo- uso do direito de greve? Até lá os tra-
crát1co e reacionário. Tal protesto teve balh~dores do Brasil terão morrido de I

origem na. açã.o enérgica e 'decidida, fome.
criteriosa e prudente, de um autên- O SR. DAMASO ROCHA - A bancada.
tico democrata, que é o Sr. Cilon Rosa, comunista exagera o direito do prole..
cUgno Interventor federal no meu Es.. tariado ..•
tado, que viu a intervenção do Partido O Sr. Caíres de Brito - :M.as não
Comunista na articulação das greves exagera a tome que existe. .
como instrumento de desagregação e
desarmonia. social. O Sr. Carlos Prestes - A greve é um

Nas alegações do PartIdo Comunista, direito do cidadão e a fome é cada. vez
em seu telegrama de protesto, decla.. maior até na Capital da República. O
ra-seo seguinte: - povo braslle~ro nao tem casa ~n.ra mo..

_ rare morre de fome.
"O Comité Estadual do Partido -Ó--SR:.'DAMASO RocHA - A fome do

Comunista do Brasil vem perante povo e a miséria são ta.bus, cám cque
,V. Excia. trazer seu veemente jogam, com hab1lidade extraordinária,
protesto contra a atitude ant,i...de- oscomunisws, e que exploram como
mocrát1ca que o Govêmo assumiu meio de desarmonia social. (Protestos
em face do moviment.o operário em da bancada comunista.)
prol do aumento de salário. A' de-o .,
cisão de não negociar com os· tra.. O Sr. Catres de Bnto - Vá V. Excla.
balhadores em parede atenta:· eon- ~er ao operário que miséria e fome
tra O· direito de parede, reconhe.. sao tabus.
cido pela Carta. de Chapuitepec, O Sr. João Amazonas - Essas são
revelando injusti!lcável apêgoàs atitudes fascistas.
disposiÇÕes I anti-democráticas da O SR. DAMASo ROCHA - Pars. o co-
ca.rta caduca. de 37." munismo, tudo é fascismo.

Não passa desapercebida Senhores Estamos vivendo uma hora de re..
Constituintes a má fé erd que está. constrl1<}ão democrá.tica, em que é. ne-
vasado o protesto comunista. Declarar cessária a cooperação de todos, mesmo

. que o Govêrno agiu contra o direito os da bancada do P41rtido Comunista...
de Darede reconhecido pela Carta de O Sr. Maurício Gra.bo1.s - A coope~
Châpultep'ec. revelando lnjustlficãvel ração não é de Vossa Excelência.
apêgo às disposições anti-democrá.ticas . O SR. DAMAsoRoCHA - ... porque
da carta caduca. de 37, é jogar com somente cooperando, auxiliando os po-
um sofisma, p~.ra pôr em dúvida. os deres públi-cos, re&peitando as leis,
interesses e os propósitos do' Govêmo ajudando o Govêrno a cria.r as nor-
do Esta.do. mas que venham em amparo do 131'0-

Ninguern ignora que a Carta de letarladC', é que· estaremos fazendo
Ch!lpultepec é apenas uma resolução obra de· reconstl"ução social e de re~

que recomenda a greve, e os. países -democratização do pa!s.
que a. assInaram não assumiram ne- Infelizmente, Senhores Const1tuin~

nhum compromisso, nem a incoI11ora- tes; o que se' verifi-ca é que os coml-
ram .às suas leis ordinárias. tés. estaduais do Partido Comunista·

De mais a mais, nenhum direito de não p<1.rticlpam, rias greves, como me..
greve é consagrado ~ legislação de dia.dores: é sempre naquela campanha



ZXPEDIENTE

Requeremos seja consignado, na ata
da presente sessã.o, um voto de pro
fundo pesar por motivo do falecimento
do Coronel Frederico Lundgren e que
se telegrafe à sua famUiaem nome da.'
As5emblé~a, apresentando-lhe pêsames.

PalácIo Tiradentes, 25 de fevereIro
de 1946 ~ - Eurico de Sousa. Leáo. 
A.rruda CámarCl.. - Etelvino Lim. 
GerciM Malagueta. de Pontes. - Cos
ta Pãrto. - Jarbas Maranhão. - Ulis
ses Lins. - Paulo Guerra. - Aga~

memnon Magalhães.- Novais Filho.-
Juracy Magalhâes. - Alde Sampaio.
João Cleophas. - José .A.:u.gusto. 
Hugo Carneiro.
, A .bancada do' Partido Progressista '
na Assembléia Nacional Constituinte
requer sejam solicitadas, do 'Poder
Executivo, por intermédio da Mesa, t

as informações seguintes:

I - Qual o -'saldo. no estrangeiro,
em divisas' e ouro, com especificação
por paises? .

n - A partir de Janeiro de ,1945
o Govêmo utilizou êsse saldo? Em
que proporção e para que f1m?

, ,,,
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de 'exaltação de ânimos, é sempre MU" O SR. DAMASO ROCHA - Quero aler-
lando o proletariado ,contra o pod.er tar a Nação de que o Partido Comun1s~

constituklo, sempre provCJco.ndodesor- ta sugestiona as classes trabalhadoras,
de.ns e sabotagens. ' preparando~as e organizando a gre..

O Sr: José Crispfm _ Apresente ia.. ve geral, que nenhum govêrno poderá
tos. Argumente-com, fatos. suportar, porque repr2sentarâ. a dec;a...

• gregaçáo de todas as forças estrutu-
O SR. DAMASO ROCHA - Assim fol rais da Nação.

que, quando· estalou a greve no Rio O Sr. Gregório Bezerra - E V. Exc1a.
'Grande do Sul, para lá partiu, do Rlo serve aos interesses dos exploradores
de JaneIro, o Sr. Deputado AbUio Fer- do povo.
nandes, acompanhado ainda de um O Sr. Caires de Brito - J:: um novo
outro, porque a técniêa é bem conhe~ plano Cohen.
clda. O Sr. Agostinho de Oliveira, do O .Sr. Mauricio Grabots - 1t ave-
mesmo partido, representando o Esta~ lha f técnica dos fascistas.
do do Maranhão. O SR. D....uAso RoCHA - ~sso. é a

o Sr. Mauricio Gra'boia - São Depu- técnica llla. revolução 'civil que o se..
tados~ têm o direito de falar em nome nhor Luís Carlos P:'estes realiza no
de- povo. Se náofossem Deputados, Brasil. (Muito bem; muito bem. PaZ..
.seriam presos. . , mas.>

O SR. PRESIDENTE - Não haven..
O SR. DAMASo ROCHA ~ Se a greve. do mais quem queira. usar da. pala.vra, '

dos ban<:ários al<:ançou tal amplitude, õ.ou a ata por aprovada.
:1'01 por que se submeteu passivamente SR. RUGO CARNEIRO (1.0 suplen-
à técnica comunista. te, servindo C01TW 1.0 secretárto) lê O

O Sr. Caires de c Brito - No s1ndi- seguinte:
cato dos bimcârios não foram sõmen
te comunistas. Lá. estiveram outros de
putados. Todos foram tra.t~r dos lnte-
rêsses do povo. ,.

O Slf. ACÚRCIO TOlUiES - O Partido
Comunista i não tem o monopólio da
representação do povo br~Uelro.

. O Sr. Ltno Machado - Não é êsse
um privUég10 do :Partido Comunista.

O SR. PRESIDENTE - Ouvi das
galerias intervenção inconven1ente~ Já.,
tive oportunidade de declarar que, por
tolerância -.;. porque o Regimento não
os admite - permitIrei aplausos. Ma.n
darei averiguar e farei lavrar auto de
prisão contra quem -luer que proceda
desatenciost'.mente; porque terá pra.
ticado crime de desacato à. Assembléia.

,O S~. DAMASO ROCHA - Sr. Presl
d~nte, encerrando minhas palavras, 'ie
seJoí com o mesmo denodo com que
tem agido a bancada. comunista, aler
tar a Nação contra tantas e tantascoi..
sas que servem mais aos seus interas~

ses polltlcos do que aos anselos da. co~
letivldade.

O Sr. João .Amaz01UJS - V. Ex.cla.
está. falando em nome do seu Partido?

I





































































16~. Sessão~ em 26 .de Fevereiro de 1946

Presidéncia do Sr. Melo Viana

. Sergipe:

Leite Neto.

Bahia:

Pinto Aleixo e Eunâpl0 de Queirós.

Esp1r1to Santo:

Atllio Viváqua, Henrique de Novafs
e As<1rúbal Soares.:

n:strito Federal:

Jonas Correia. e José Romero.
Rio de Janeiro:

Alfredo Neves, Carlos Pj~to, Reitor
CoUet, Bastos Tavares, Acúrcio Tôr
res e Brígida TInoco.

Minas Gerais:
, .

" Levindo Coelho, Melo Viana, Bene~

dito Valadares, Bias Fortes, Duque de
Mesquita, Rodrigues Pereira, 011nto
Fonseca. Milton Prates e Alfredo Sá..

São Paulo:

. CiIilo júnlor e Costa Neto.

Goiás:

João d'Abreu, Caiado GOd61, Ga
lena Paranhos e Guilherme xavier.

Mato. Grosso:
Ponce Arruda, Arruda' Fia.lho .e

Martiniano Aráújo. .,

Paraná:
Roberto Glasser, Fernando. Flores,

Lauro r..opes e Gomi Júnior.~

, .Santa. Ca.tarina:
Nereu Ramos, Ivo d'Aquino, Ader

. bal Silva, Otaemo Costa., Orl~o

Partido Soc1aZ. Democrático

Amazonas:
Alvaro Maia e Valdemar Pedrosá.•.

..Fará:

Magalhães Barata, Lamefra. Bitten
court, Nelson Parlj6s e João Botelo.

, '

As 14 !loras e 15 minutos, compare
cem· os Senhores:

Maranhão:

Pereira Júnior, Creporl Franco e
Odilon Soares.

Piau!:

Areia Leão.

Ceará:'

Mcreira da. Rocha, Alm~ida. Monte,
Raul Barbosa e Osvaldo Studà.rt.. .

'.
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Brasil, Roberto Grossembacher, Ro-,
gério VIeira e Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:

Gastão Englebert, Adroaldo Mes-
. quita, Teodomiro Fonseca, Dámaso
Rocha, Daniel Faraco, Batista. Lu';
~ardo, Antero Lelvas, Sousa Costa,
Bittencourt Azambuja., .Gl1cérlo Alves,

. Nlcolau Verguelro·. e Luís Mércl0.

União Democrática Nacional

Pará:
Agostinho Montelro•

PIauí:

Matias Olímpio, Antônio Corrêa. e'
Coelho Rodrigues.

Ceará:

PlínIo Pompeu, Fernandes Távora,
Paulo Sarasate, Ben! Carvalho,: Fer
nandes Teles, José de Borba e Gentil
Barreira.

Paraíba:

Adalberto Ribeiro, Vergniaud' Van..
derlel, Emani Sátiro, Plínio Lemos
e Osmar Aqulno.

Pernambuco:

João Cltofas.

Alagoas:

MárIo Gomes.

Sergipe;

Leandro Maciel e Dantas Vieira..
"-

Bah1a:

Aloísio Carvalho, Juracl Magalhães,
Otávio Mauga~eira, ,Manuel Nova1s,

. Luís· Viàna, . Dantas Júnior, Nestor,
Duarte, Al10mar Baleeiro e João Men-
d~. .

Distrito Feãeral:
, .

Euclides Fj.guelredo e .1urandJr Pi
res.

Rio de Janeiro:
, Prado, Kelly, José LeomU e Soares
Fllh.o. '

Minas Gerais:
, Monteiro de Castro, José Bonifácio,

·Magalhães Pinto e Gabriel Passo~ .

São Paulo:

MárIo Masagão, Paulo Nogueira,
Plínio Barreto, Toledo Pizae Aure
liano Leite.

Goiás:

Domingos Velasco.
Mato Grosso:

•
Agrlcola de Barros.

Santa Catarina:

Tomás Fontes.

Partido TrabaZhista-B'rasiZeiro

DistrIto .Federal:

Rui Almeida, Benjamim Farab, Be
nielo· Fontenele, Baeta. Neves e 'An
tônio Silva.

.MlnasGerats: .

Ler1 Santos e Ezequiel Mendes.

São Paulo:

Hugo Borghf, Guarac1 S1lveira e
Berta Condé.

Paraná:
Melo Braga.

Partido Comunista do Brasil

.Pernambuco:
Gregório Bezerra e Alcedo Couti-·

nho.

Ba.hia:
Carlos Marighela.

n:.strito Federal:
Carlos Prestes, .!oão Amazonas"

Mauricio Gmbo1s e Batista Neto.

'RIo de Janeiro:
·Claudlno SUva.

São Paulo:
J:usé CrIsplm, Osvaldo Pacheco,

.Jorge Amado e Catres de Brltó.

Partido Libertcdor'

Maranhão:
. Llno Machado.

Minas Gerais:
Jacl F1gueire~o, Daniel de Ce.rv~lho~

Mário Brant, Felipe Balbl e Artur
Be~des.



- 219-,

lisura, a elevação de vistas do grande
pleito de 2 de dezembro, pleito, de
resto. conhecido por todos como o
mais normal entre quantos pleitos se
têm verJf1cado no BrasIl.

O golpe de 29 de outubro, é ce:'to,
. foi praticado pelas fôrças armadas,

que devolveram o Brasil à posse de sI
. próprio. Na mesma oportunidade, en

tretanto, naquele grande gesto demo,:"
crático e de desprendimento, as fôrças
armadas entregaram a nação llrasi1clra.
ao Poder Judiciário, e foi sob a direção
dos magistrados que se processaram
as erelções, merecedoras do apoio de
todos os constituintes, quer os que se
firmavam em elementos da' ditadura,
quer- os que se batiam pela ctemocra.·..
cla. Todos estamos aqui a render as
nossas homenagens ao Poder Jud1c~
rio.

O Sr. Vitonno Freire - Quanto
ao Mara.nhão, não poàemos rendê-Ias.

O SR. Lmo MACHADO - A reti.. '
ficação, portanto, se impõe e, nesse
caso; V. Ex., o nobre aparteante, se
rta talvez uma voz 1so1ada e sem res
sonância em todo o resto do Brasil.

O Sr. Vitorino Freire - No ,Mara-
nhão; minha voz terá ressonância.

O 'So:':. LINo MACHADO - Na rea
lidade, Sr. Presid.ente. o! magi..strados
nomeados pelo Sr. José Llnhares e
demais lnterventorp.5 agiram com cor
reção que merece o louvor de todos os
constItUintes.

O Sr. Vitorino Freire - o Inter
ventor no MAi'anhão estava aposenta- .
do e fie ha' muito afastado d.as fun..
ções DO Tribunal de -Apelação.

O SR. LINo MACRADO - 'Oxalá,
SI. PresIdente, para completar aque
la forma:do ideallsta', do grande bra
sileiro, dequele que nos deu a primei-
ra vitoria da democracia em terras do
Brasil, Br:lgadelro Eduardo Gomes
(palmas) . fosse em até ao. fim vence
dora., isto é. pudessernos ter à frente
das lnterventorlas por ocnslão dos
pleitos estaduaIs que, dentro de al
guns meses, se hão de ·travar. ma.gis-
trados como os que presidiram o
pleito de 2 de dezembro.., ''(*) Não folrevisto pelo orador.

Paraná:

, Munhoz da Rocha.

Partido Republicano Progressista,

R10 Grande do Norte:

'Café Filho.
São Paulo:

,Campos Verga!.

Partido Republicano

" Rio Grande do Sul:
'Raul ~.

. O SR. PRESIDENTE - Achando..
se presentes 165 Srs. Constituintes,
declaro aberta a sessão.

Passa-se à leItura. da ata. da sessão
antenor.

O ·SR•.LÁURO LOPES (2.0 Secretá
riO) procede à leitura. àa ata·,

. ,

O 8R. PRESIDENTE - Em cl1s-
cussão a ata. '

o SR. LINO' MACHADO - (sóbre
a ata) - (.) Sr. Presidente, para
.tranqül1izar V. Excla.' e os Senhores
Constituintes, devo diZer que venho na
reaUdade fazer uma rápida retifIcação
à. ata dos nossos trabalhos de ontem.
Entretanto, quero retificar, em pri-'
Oleiro lugar, a notícia de um. grande
órgão de Buenos Aires, La, Prensa,
vasada nos' seguintes têrmos:

..Exem/plc) do Brasil. Em ecUto
rial intitulado Antecedente honro
se, escreveu La Prensa. quando se
realizaram a~ eleições do BrasU,
a 2 de Dezembro: Confiou-se o.
pureza do pleIto aos comandos mi
litares, como agora entre nós. A
inquebra:ltãvel vontade do povo
brasileiro de exercer o sufrágio e
a autoridade, tckça e decisão dos
comàndos militares permitiram que '
o ato eleitoral pudesse desenro
lar-se com normalidade e com
correção".

Essa. afirmaçíio 8r. Presidente, é
que me traz precisamente, nesta hora
à tribuna. Tenho e. Impressão de que
não coube aos altos comandos das
nossa.s fôrças armadas a seriedade, a
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o Sr. Vftorlno Freire Não no
Maranhã:o..

. O SR. Lmo MACHADO - Sim, Sr.
Presidente, - então poder19,mos di
zer que tinhamos dado um passo lar
go na 1mplantação da democraclá, o
que não poderemos verificar - desde
que o nobr~'Deputaâo me quer levar
pára êsse. terreno - se contInuarem
as nomeações partidárias, como as

.primeiras nomeações... .
O Sr..Vitorino Freire ;..... Não sÍo.o

mais partidárias dp que' as do Inter
ventor do ~r9,nhão.

O S~. LINo MACHADO -' •• , da
queles que devem ser indicados pelo
'eminente Presidente da República, o
Sr. General Eurico Gaspar Dutra.

Essa forma nos garantiria, à11nal
de contas. a vit.6r1a -da Democracia
em terras do Brasil.

. A retificação se impõe como um
gesto de louvor ao desassombro e
despreendimento com que agiram as
nossas classes armadas e como home
nagem especial à Justiça e a todos os
magistrados que exerceram, com tan
ta dignidade...

O Sr. Vitorlno Freire - Menos no
Marariháo, V. ,Ex. há de permitir que
o diga. ~,-

O SR. LINo MACHADO _. '••• e U
sura a pr~dência dos pleitos em

todo o Brasil.' •
Sr.- Presidente, eu teria de fazer

algumas retificaÇÕes à a.ta, como de
clarei a V. Ex. no in1cio de minha.
oração. retificações: em tôrno déste
ou daquele ponto, de um ou de outro'
aparte, mas, em solene respeito a V.
Ex. ~ ao Regimento. havendo-se es
gotado o.meu tempo, desço da-tribuna.
(Palmas) •

o SR. JOSlt JOFILI (Sõ"bre' a. ata}
C*), - Sr. Presidente; quero, de liu
cio; ,mamfestar minha estran.h~za

ante o fato de não constar das atas
lidas nesta Casa qualquer referência
ou alusão ao andamento dos requer:l
mentos submetidos _à apreciação do
Mesa, sobretudo quando se trata de
Ínatérta da maIor urgência e impo:'-

, .

.' (4) Não foI revisto pelo orador.

tância como essa a que se referiu o.
xequerimento do ilustre colega de ban
cada Deputado Samuel Duarte, a re3-·
peito'·da.especulação em tôrno dos ~,e-'
cidos e outros produtos lntlmame'1te
llgados à economia popular - e qu<::.m.
diz economia popular, diz. economi8
nacional.

Já vai para m~1s de uma. semar,ta
que aquêle nobre colega ofereceu à.
Casa requerimentó no sentido de se
nomear uma comissão de constitu\·l.
tes, composta de cinco membros, pari,.
em colaboração com órgãos do Exe..
cutivo, isto é -:.. o Mimstérto do Tra- .
balho eo. DP.Jegacia de Economia. _~o-'
pulai, proceder ao estudo da..s conui..
ções da indústria e do mercado d(,lS

tecidos. a f1m de evitar-se a coc..:;u
mação de verdadeiro atentado' à eco
lJomia popular, qual o de suspender,
9.penas por 90 dias,' a exportação dl3
tecidos, sob o pretexto de que oeon
sumo nacional está. mUitc:J aquém da
produção. .

O assunto é urgente e não podt:stir-~

p05tergado~ preterido Por outra a1U~

. ~r1a. Li. nos jornais. entretanto. clJIJ1
grande surpreza) a notícia de· que o
Sindicato das Indústrias de. Fiaç~o
e Tecelagem do Rio de Janeiro, atra
vés de seu Secrt~tár1o Geral. Sr.' Vt- .
cente dé Paulo Galiez, pretende 1115

tiflcar a medida em -vias de execução,
com a alegação de que o consumo
llacional varia entre, 900.000.000 a
1.000.000.000 de metros, e Ciue o povo
não > tem capacidade para comprar o
total da. produção nacional, que é de
cêrca de um.. bilhão e meio· de L1etros.•

Ora, Sr. "Presidente; assunta de.. ta"
natureza, intlmamentellgado ao :n
terêsse da população, não deve fie;,A,.C."
quase que eternamente preterido por
outra matéria, estranha.. ,podemos rl~"

zer, aos interêssesdêsse mesmo pov~

e, conseqüentemente, da Assemblé'a.
Quero me prevalecer "da oportun!"

do.de para sollcitar de V. .Ex. qUe
nas atas cUárias dos. nossos tr:l.bal!los.
se assinale o curso da matéria em :
aprêço, a fim, de qUe os subscrito!es,

.possam acompanhar o seu andam~n",

te, evttando-se.· assim; que O' me~mo·

venha a ser submetido à deUberação
do plenário, com.. surpreza desagrada.-:



vel daqueles Senhores Const1tU1ntes~
em momento' que, por motivo sUPP.-·
l1or, não. se encontrem presentes~

Era o que tinha a <11zer. (MUtto
bem; muitCJ bem)"

O SR. PRESIDENTE - O llustre
Deputado, que acalJa de ocupa~ a tri..
buna, não tem rl;l.záo.

Efetivamente, a ata manuscrita é
apenas uma súmula. A ata in:.cgrai
é a que se pUblica na', "Diário do Po
der Legislativo", contepdo todos oS' de
talhes, todos os requerimentos. enfim:.
tOdas as man1festaçõcs da Casa, E' a,'
tradição, no registro. dos debates e tra
'balhos em' pl~nárl0.

.Quanto a Il'Ultérlas, como essa, cuja
importàncla sou o primeb:o a reConnt'~

cer, a Mesa, recebendo~as, procede á
sua distribuição pela ordem cronologl"
ca. Não pode ser outro o crltérlo.a
menos que' a Casa, mediante reql1~r~~

menta 'de urgência., determine prele~

rência para determinado assunto.
Todos os requerimentos, com exc~"

. ção dos·, de voto dep.:zar e manl!es
-taçôes sem-elhantes,' estão sujeitos a
ê~se procedimento.

A ordem normaJ dos trabalhos R6
pode ser alterada mediante requer.1~

m;oto de. urgêncla,aprovadó pe.3.
Casa.
, O SR. OSMAR. AQUINO (Sôbre a.

ara> - Sr. Presidente. Srs. Cons;,!
tulntes. tem~se dito e repetido, nesta
Casa, que su<:. única fIna.lidade é ela
borar a Constituição. Essa especlo"a
concepção de poder.::s constituintes,
que vem tomando, aqui, fóros de dou
trina. tem servido, até mesmo, paTa
que se contornem questões da' míus
alta importâ.ncia para o 'restabeleci..

mento da ord~m democrática no Pa1s.
Entendo, Sr. Presidente, de manei

ra diferente - até porque circunstân:
elas de ord-em 'política, no alto seIü1.
do concorrem poderosamente para ~ue

se ampliem as atribuições da atual
AssembléIa Constituinte. Entendo o.liB.
ao' lado da nosssa 'função prec1pua
mas não única, de elaboração conor.i.
tucional se estabelecem certos deve~

res relacionados co~ o zêlo pelas ga.
rantias. pelos cUre!tDs que são tão pe-'
cul1nres e inerentes ao regime demo-
crático. (Muito bem). ., . .

Quando parla.mentar,es não vincula
:dos ao Govêrno trazem ao conhecI
mento da .Assembléia certod casos qLte
repontam,. dia a dtâ, nos Estados. (a
zem-no sob a mais alta inspiração d~
zelar por essas garantias e por êspt~S

dlre~to5, que constituem a -caracterlS
tica da. cl.;mocracia.

Essas considerações' iniciais, Sennor
. Presidente, vêm a propósito de :-e...
legrama que recebi" do meu Estado ~
que foi objeto de ~partc meu, ao brt

ll:tante discurso ontem pronunc1aao'
pelO nobre' Constituinte, Sr. GaDrlel
Passos,telegrama que requeiro conste
d!J- ata, como 'um protesto dos meus
companheiros de bancada .

Correligionário da União Dzmocrâti
ca Nacional, homem que goza do
maior conceito na sociedade, reconhe
cidamente pacato, teve sua casa cer..
cada pela Policia, de ordem do Se
cretário do Interior, por solicitação d~
um facínora conhecido, várias vezes
processado pela Justiça do. Estadó ~

que" há bem pouco se' encontrava na
cadela da capital, pronunciado por"~n
me de homicídio.

1i::sse homem, evidentemente perigos".
ê, n:: minha terra, ligado ao Particto
Social Democrático e foi, "repito, ,})f1r

solicitação dele que um dos nossos cor-
. religionárlos sofreu êsse atentado, êsse
constrangimento de que ora falo.
. Sinto diZer, Srs. Constituinte, que

jlfl, não acredito em providências. '
. Meu ilustre colega de baneada. Se

nhor Emanf Sá.tiro, denuadou à As
sfmbléiá vários casos ocorridfJS na Pa
raíba e aos quais se referiu, em vea
mente telegrama, o Ministro José'
América de Almeida, sem duvida, ~m
dos malore:: brasileiros vIvos e em CUjo
espirito público a Nação inteira con
fia.

A aespeUo disso, nenhuma providên- '
ela f:f:' tomou. continua,-assim, o con
flite entre a. r,::alldade e as promessas
do Oovêrno.

() Sr, Janduf Carneiro - Vóssa Ex
·celência pode apontar' fatos concre1~\)S
ocjetivos ? .

O SR. QSMAR DE: ,e.QUINO - Cite!
um fato concreto, que é do conheci...
mento de V. Exc1n.. Narrei. fato obje

. tivo, e se V. Exc1a,' me tivesseda.do o
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prazer de ~uvir teria :ficado a par dos
tatos.
, O Sr. Jandui Carneiro - Vossa Ex
celência afirmou que um cidadão per~

..ten<:ente ao Partido Socla( Democrá
. tico, ao qual V. Exc1a. não a tr1b l .ll
boa quallficação,pediu providênc1as
ao Chefe cle Polícia, que o atendeu,
cercando a étl,sa do correligionário a.e
V. Excla.E V. Excia não pode lnfo,...
mar dos, motivos dessa providência?

O, SR. Of>MAR AQUINO - Cer..
cou' a casa do correllgionãrlo' da União
Democrática Nacjonal por mera ,er..
segulção política. V. Excia. conhece

~ melhor do Que eu, quem ped1u aoChe..
'fe de Polícia tal providência.

O Sr. Jandu! Carneiro - TrareI .J,O

conhecimento da Casa as razões por,
.que o Chefe de Polícia mandou cercar

ao residência do correligionário de Vos
sa. Excelência.

O SR. OSMAR AQuINO - De sorte
que, Sr. PreSldente, como dizia,
C'àntinua o conflito entre as promessas
de Govêrno e a realidade.

Enquanto o eminente Constituinte
Sr. Nereu Ramos. cujo tale!lto admiro
e 1'lespelto, proclama, desta tribu':l.'l,
um tanto teôrícamente, que serão
mantidos todos os direitos e respeita
das tôdas a.s liberdades, os cliioeitos e

. as liberdades mais elementm'·es· côm:i~
nuam a ser postergadás . (Mui'to bem;
muito bem) •

O SR. VITORINO FREIRE (Sôbr,e
Co. ata) .(.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes,· &. Assembléia ouviu, há.
pouco, as palavras do meu eminente
colega pelo Maranhão. Sr o Lino Ma
chado; em bomenagem a.o Poder Ju

.dic1ário do Brasil, pela correção com
.- que presidiu às eleições presidenciais
de 2 de dezembro. '

O Estado do Maranhão, pela minha
'v6z, não se associa a essa homenagem.
porque ali não tivemos um magistra
do presidindo às eleIçÕes, mas, sim, um
homem faccioso, já aposentado.

O Sr. Lino Machado - V. Ex. é
deselegante atacando um magistrado
que tão bem presidiu às eleições, e a
prova está em que o atual Presidente
da República obteVe' em nossa terra.,

($) Não foI "revtsto pela orador~

a. estrondosa vitória, por todos reco~

nheclda.
O SR. ,VITORINO F'REmE - _Con

seguiu brilhante vitQr11l porque temos
eleItorado condente e fitine .

O Sr. Lino Mach.ado - Não ignora.
V. Ex. que tôdas as nomeações foram
mantIdas.

O SR. VITORINO FREIRE - OS
prefeitos, DO Estado, foram nomeados
pelos Presidentes dos Diretórtos do
Partido Republicano. Se V. Ex. qui
zer, posso citar todos êles, na. sessão
de amanhã.

O Sr. Lino Machado - Seria. mais
interessante que V." Ex.,-,vtesse dizer
à Assembléia o que está. sendo feito
agora. pelo delegado do General Du
tra.

O 6R. VrrORlNO :FimxnE :-. En:
coutram-se nos cargos os correllgio
nár10s do Sr. Lino Macbado, cujas
nomeações foram feitas pelos parti
dârlos... do eminente colega. E tudo
que o Dese·m6â.rgador 'Elia.zer. Campqs, _
fez foi deD"Jt1r em massa os meus
amigos, com o -apoio do Sr. Ministro
da Justiça de então; e, quando recla
mei sôbre a nomeação de um homem
faccioso para dirigir o Estado, o Sr.
MInistro sampaio D6ria declarou que
se tratava de um caso pessoal do Pre.
sidente Linhares, para amparar CI seu
antigo colega aposentado.

O Sr. Lino Machado - V. Ex. não
tem amigos no Maranhão; é, aIf, um
forasteiro. V. Ex.a tem um grupo de
.homens que .o apoiam, porque é do
méstico do ·Genera.l Dutra..

O SR. VITORINO FREmE - Mas
!u1 votado e eleito em oposição. Sur
rei V. Ex.,,' na capital do Estado e no

, interior. Só na capital obtive, nas
urnas mais de 5.300 votos. E hei de
sempre ser eleito em pleIto- livre, quei
ra V. Ex.1l ou não.

O, que V. Ex.a fez toi pleitear a no
meação de todos os seus am'.gos e o
Sr. .Ellazer Campos, às, vésp~ras de
sair do Govêrno, publicou uma nota,

. rompendo com V. Ex.a quando V. Ex.a
I Q'lleria. fazer um Tribunal de Contas.

Sr. - Presidente, o ato mais notável
do Sr. Ellazer Campos, no Govêmo
do Maranhão, às vésperas de deixar o
cargo, foi aumentar de do1s para. nove
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inil cruzeiros os seus vencimentos de
.Magistrado aposentado !

O Sr. r..tno Machado - Sôbre essa
questão de aumento de vencimentos,
estou de pleno acOrclo com V. Ex.a ,

O SR. VliOJUNO FREIRE - AS~
Sim, Sr. Presidente. em face. de razões
tão relevantes, o meu Estado não c;e
pode associar às homenagens presta
das ao Judiciário, na terra Mara
nhense. (Muito bem; muito b~m.

Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE - Não ha

.vendo mais quem queira usar da pa
lavra,dou a ata por aprovada.

Acha-se na Casa o Sr. Ismar Góes
Mon~eiro.

COnvido os Srs" 3.0 e 4.° Secretá
rios para.. em ~omlssão. introduzirem
no recinto S. Ex.al •

(Comparece S. Ex." e presta. o
comprcnp.tsso. )

O SR. LAURO MONTENEGRO (3.0

SecreMrio, servindo de 1.°) lê o se
guinte

EXpediente

Requerimento:
Requeiro que, por intermédio da.

Mesa da Assembléia, sejam solicita
das do Poder Executivo as informa..
ções seguintes:

I) - Quantos trabalhadores foram
deslocados de várias zonas do Pais
para a Amazõnfa, n&. chamada Ucam_
panha da borracha"; fi, - suspen
SOS· êsses serviços" que destino toma-·
ramo os trabalhadores e se no estado
de àesemprêgo foram ou estão sendo
assistidos pelo Govêrno; m) - Ten
do os agente::; do Poder Públl<:o asse
gurado assistência às ta,miUas dos
'lsoldados ~a borracha" porque sus
pendeu. abrutamente,essa assistên
cia, lançando na miséria grande nú
mero de famillas, como 'aconteceu na
zona oeste do Estado do Rio Grande

. do Norte; IV) .....:. Tem o Poder Exe
cutivo conhecimento da penúria em
que ~stão êsses tr~balhadores, multas
dos quais têm viajado a péd.o Ama
zonas. às localidades de nordeste, em
estado de grande miséria; que pro~
vidências. tomou ou. pretende tomar
para reparar essa. situação; V) - Que
destino deu o Govêriloao inquérito
procecUdopelo Min1stérlo do Trabalho

em-que se apurou não só o estado de
miséria dcssasfamil1as como as gran
des dificuldades cl1adas à zona' algo..
doeiTa do Nardeste com a. deslocação
do trabalhador rural para outras re·
giões?

Sala das sessões, em 26 de feverei·
ro de 1946. - Café Filho .- ,A. im
prlnU~. - .

RF.50LUÇAO N.o l-A

Estabelece normas regimentatti para
os trabalhos da Assembléia. Cons·
tituinte ~Regi1r..ento Interno)

(Parecer. com substitutivo ao projeto
e às emendas). ..

Tendo a Comissão nomeada pelo
senhor Presidente . da Assemb1éla
Constituinte para elaborar projeto de
Regimento Interno tomando conh~"'li

menta das emendas oferecIdas' pelo
plenário a êsse projeto. vem apresen
tar sObre as mesmas o seu parecer.

Vultosá. e .. valiosa tol a colaboração
da Assembléia comas emen.das· que
apresentou, sendo que muitas detiJ.s
foram aceitas, em multos casos inte
gra.lmente e. em outros,. particubr
mente, por meio de substitutivo•.

Dado o vulto das emendas aSSIm
adotadas, a Comissão preferiu redtg-.I'
com elas -O' substitutivo que a segmr
tem a honra de oferecer à delibera
ção da· Assembléia, acreditando te~

feIto obra de ponderação capaz d.e
atender às necessidade do momento.

Eis· o subst1tutJvo elaborado pela
Comissão;

A Assemblél2. Constituinte reso!\"e
adotar para os seus trabalhos o :'e
guinte Regimento Interno:

TíTULO I
Da Assembléia Constituinte

C.AP!TU1JÜ UNICO

6F.DE E ATRIBUIÇÕES

Art. 1.o A Assembléia Constitu1n~

te, eleita. a' 2 de dezembro "de 194)
reunir..se-á, para os seus trabalhes,
salvo motivo de fôrça maior. no Pa
1âcl0 Tiradentes, sede da. antiga C~·

mara. dos Deputados.
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CAPITULO II

DAS VAGAS

Art. 4.° As vagas na Assemblé1a
Constituinte verit'lcar-se~ao:

a) por falecImento;
b)' por opção entre dois ou mais

mandatos" .. ,
c} pela renúncia:

. ã.> pela perda do mandato. ,

Art. 5.° Dentro de 20 dJas a contar
da aprovação dêste Regimento,' o Se-'
nador ou Deputado eleito, por mais'

~ ..

T1TULO' II

DOS SENADORES E DEPUTADOS

Art. 2. 0 O PresIdente da Assem
bléia ,será o ,. órgão desta junto ~o

Poder Executivo da República', para
tratar' de medIdas e providêncIas ~ue

se relacIonem com funcionamento do;:)
seus serviços administratIvos.

sócIo ou membro de Conselho de Ad
nlln..stração ou Conselho 'Fiscal de·
emprêsa iJeneflclacb com pr1vlIégto.
isenção ou favor, em virtude de con..
trato com a administração púbUca;

. 2,0 - ocupar, salvo o disposto rio
n. o 20, in fine do pará~Tafo anterioT,

.cargo público de que· seja dem.sslvel
Da organização e do funcionamento ali nutum; 3.° - patroc1nar cau~a

CAPíTULO I contra a União, os Estados ou Múni
cíplos.

§ 6. o Durante as sessões da. Assem-
.Art. 3.~ Compõe-se a Assembléia blé~J.,o Senador ou Deputado fun':1Q

Const:tuinte 'dos Senadores e Deputa.- nário civil ou militar contaré. tempo
dos eleitos nos têrmos da lei, cumprin- para promoção, aposentadoria ou re-
do-lhes prestar o segutnte compromis- forma, e ,Só receberá dos cofres pú-
'50: "Prometo guardar a Constituição bllcos ajuda de Cll.o;to e subslêlIo~"í;em
da Assembléia. a.ser adotada, ácompa-' outro qualquer provento do pOsto ou
nhar fiel e lealmente o mandato que cargo que ocupe, não podendo, na
me tol confiado e sUStentar a. unlão, vigênc:a do mandato, ser promov1do
a Integridade e a independência. do por merecimento.
l3r.lS.l" • § 7. 0 A infração dos ~§§ 3 ~ o a 5. G

§ 1.o Os Senadores e Deputa.õ.os Importará na. perda do mandato õe-
são invioláveis por suas opiniões, pa- clarada' pelo Superior Tribunal ElP,t..
lavras e votos, no exc.rc1cl0 das tua- toral, mcdiãnte-"provocação do Prest-.
ções do mandato. dente da .Assembléia, de outro -repre-

§ 2. o Os ,Senadores e Deputados, sentante da. Nação ou de qualquer
desde .a expêd1ção dos' diploDUS, não eleitor, garantindo-se' plena' defesa ao
poderão ser processados cnm1nalmcn- fnteress.ldo.
te, nem presos sem licença d'J, Ass~m- § 8. 0 Em caso do § 3.0, in tine.,
blé:a Constituinte. salvo em caso de quando apllcável, e no d~ vaga Dor
flagrância' em crime ina!1ançável. perda do mandaOO. renúnc:a ou· mor-
Essa 1mWÍ1dade é exteIlSlva ao su- te, será convocado o suplente.
plente lm~d1ato do representante em 11 91 1 ~ .o Em caso de vaga, o subsIdio
ex<.rc c 0._. . . . será devido ao novo Senador ou

§ 3. o A prisão em flagrante. de cri- . Deputado desde a data. em que ton:u.r
mE: inafiançável será logo comUXúcada posse. .
ao Presidente da Assemblé.a, com a . § 10 Em hipótese alguma, o se:m-
re::lesBa do auto e depoimentos to- dor ou Dc"utad li iad Od .
mados pars. que ela. resolva sObre ri. ~ o cenc o p ert\
sua le~timldade e conveniência e au- r~eeber mais do que o subsIdio men-
torizar ou não ao formação da cu!- sã! fixo. .
pa. '.

§ 4. 0 Nenhum Senacior ou Deput.a
do, desde a expedIção do diploma, po
derá.: 1.0 - celebrar contrato com a
administração '·pública federal, esta
dual,ou municipal; 2. 0 - aceitar ou
exercer cargo, co~ão, ou emprega
público remunerados, sal\ro função d.e.
M1n1stro de Estado ou missãc. diplo
mátIca, precedEndo licença. daAs
sembléla. ' ..

§ 5. o . Desde que se)a, empossado;
nenhum Senador ou D,eputado .pode
rá: 1.0 - ser d1retor,- prOprletá.rl0,'
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de um Estado deverá opt.ar pelo man
dato de uma das circunscrições elei
tOl"'dis, sob pena de se consiàerar eleito

'por aquela ond,e tiver recebIdo, malor
número d.e sufrágios. O Presidente da.
Assembléia fará, logo após o de
curso do prazo prev1sto neste artigo, a
convocação do respectivo sU"'plente. ou
comunicação da vaga a( Presidente do
Tribunal Superior EJeitoral paTa as
devidas providências.'

Art: 6.° Em todos os casos em que,
o<:orrendo a. vaga, não.. houver suplen
tes devidamente habilitados e reco
nhecidos, o Presidente da Assembléia
,d.aTá imediata participf:l.ção do Xat,o
ao Tribunal Superior Eleitoral pal'a
queêste or~ene a eleição.

Parágrafo único. Se a vaga se der
emvirtúde de perda do mandato, d~
vídamente decretada pelo Tribunal SU
periol:' Eleitoral, caberá. a êste provi
denciar, de ofício, quanto ao preen
chlmentoda .cadeira, se não houver'
suplente devidamente ha.bilitado e re
conhecido.

Ârt. 7.° A renúncia. do mandato !n
depende de aprovação da .Assembléia
e se efetiva automàt~camente, .desde
que a Assembléia. dela tenha conhe~

cimento, oralmente, quando feita =Dl

seSSão, ou por escrito, depois de Uc.a
como matéria de expediente.

Art. 8.° Se' o Senad.o\" ou Deput::s.
do não prestar compromisso dentro
de. noventa, dIas, a coutar da publi~.

cação dêste Regimento, ou se, depois
de comp.t"om~ssado, ialtar às se~sões

por mais de dois meses l sem licença
devidamente concedida, se cons1de
rarà renun~iado o mandato, e o' Pré~
sidente darA imediatà. participação do
fato ao Tribunal· Superior ,Eleitoral,
para que êste .ordene a eleição, se. não

,for· caso de convocação de suplente
. de deputado.

~ará.grafo úIúco. No caso de: vaga,
o prazó mencionado no pr1ncípio dêste
artigo será contado da data da. con
vocação do respectivo suplente ou da
eXpedição de novo diploma.

TíTULO UI
Da direção dos trabalhos

CAPíTULO 1

Dh MESA

Art. 9,0 A Mesa da Assembléia,
composta de um PresIdente e quatro
Secl·etãrios, compete a. direção de
todos os trabalho. Haverá ainda para.
supi1.r a falta, ou impedimento do
Presidente e dos Secretários, dois
Vice-Presidentes e dQi.s suplentes de
Secretário. ,

§ 1.0 A. eleição dos membros da
Mesa. se fará. por voto direto e' se..
ereto peJo sistema majorttárlo. po
deDào real1zar~se em três turmas: a)
do presidente; b) do vice-pr.es1den
te; C) dos secretários. Consideram-se
suplente:t de secretá.rio os imediatos
em voto aos eleitos 3.0 e 4.0 secretá-.
rios.

§ 2.0 O Presidente será 5ubst~tuido

pelo 1.0 Vicé-Presidente e, na a".lSên
eia dêstet pelo 2.o V1cc-Presidente.

§ 3.° Ausentes, durante a. sessão da
AsSen'lbléia,. o Presidente e os Vice
Fresidentest substituí:-los-ão os Se..
cretários,na sua ordem numéríc~.
, § 4.Q Na ausénica dos Secretários

cu elos Secretários suplentes, o Presl
.dente em exercício convidará. qual
quer Senador ou Deputado para de
sempenhar no lnomento, as funções
de .,' Secretário.

§ 5.° Os membros da Mesa, efe-,
tjvos e suplentes, não poderão partIci
par de· qualquer coIn!ssão interna
além da de Polícia.

~ 6.o . Vertficando-se a va.;ga de
qualquer cargo na Mesa, !ar~se-àt

imediatamente a eleição .ào sucessor.
§ .7.Q A Mesa da Assf:mbléia desig..

Xlarâ. a localização dos partidos Das
'bancadas, atendendo às preferências
manifestadas pelos. líderes e ao nú
mero dos respectivos componentes..

CAPíTULO II

DO l'JtESIDEl'ttE

Art. 10 O Presidente é o órgão
da Assembléia constituinte quando
ela.· houver de se enunciar colettv:;t~
mente•. (\ regulador' da.s trabalhos e
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o fiscal da ordem, tudo na conformi
.dade regimental.

Parágrafo único. São atribuições do
Presidente, além de outras conferida~

neste Regimento:
1. o, presidir às sessões

. 2, oI abrir e encerrar as sessõp,s,
manter a ordem e :fazer observar o
Regimento;

3, 0, convocar sessões extraordlr..á
:rias e determinar-lhes a hora;

4,°, dar posse aos senadores e
Deputados~

5.°, conceder ou negar a palavra. aOs
Senadores, 011 Deputados, de acOrá.c
com êste Regimento; interromper o
orador quando se afastar da questão
em debate, quando talc.r contra o ve.a~

cldo ou quando haja número para N:
votações;

6. 0, avlsar~ com antecedência, o tér
mino do discurso, quando o oradores
tjver prestes a esgotar o tempo regl,
mental, ou quando tiver sido esgota
da a hora destinada à matéria.

7.°, advertira orsCior .se faltar a
consideraçâo devida. aos seus colegas
fI em geral, a qualquer representante
do poder público, cassando-lhe a pl3.-
lavra. se não fór obed~ido; .

, 8.°, submeter a. discussão e a' vota..
ção as matérias da ordem do dia, es- .
tabelecendo o ponto em que devam
incidir as discussões e as votações;

9.°. resolver. sobera.namente, qwd'
quer questão de ordem;

10, nomearascomíssõe:s especiais
~rtadas por decisã.o da Assemblé~",

'a.tendendo, sempre que possível, àrc
presentação proporcIonal dos partidos;

11, mandar cancelar 'na publicação
doo trabalhos da Assembléia expre!
.!:iões vedadas pelo Regimento;

12, resolver sõbre a votação por
partes; .

13, organizar a ordem do dia;
.14, suspender a sessão deixando a

cadeira da Presidêl1cia, sempre que,
r.ão puder manter a ordem· ou quat' ..
do as circunstâncias o exigirem; , ,

15. assinar, em primeiro lugar,
. tôdas as resoluções e mensagens da

Assembléia; ..
16, assinar, pessoalmente, a ~o!"

respondência endereçada ao Chefe da

Nação, a qualquer Chefe de Estado
CJU assembléias estrangeiras; ",

17, pl'esidir à Comissão de POl(.;~8"

tomar parte nas suas dIscussões e d~

liberações, com direito de 'Voto, e a..'=i~

slnar os respectivos pareceres.
Art. 3.° Só no caráter de membro

da Comi~ão de Polícia, poderá. o
Presidente o!erecf.r proposições à As
8embléla.

§ 1. o O Presidente s6 terá direito d.e
voto eO'l plenário, nos escrutlnio~ 'B
eretos e nos casos de empate.

§ 2. o Para tomar parte em qualQ~el

discussão, o -Presicente deixará a c,:..
dcira presidencial, passando-a ao seu
substituto e irá falar da tributa. des
tinada aos oradores:

-..... --... -
CAPíTULO m

DOS VIC!::-PRESIDENIES

Art. 11. Sempre que o President~

não se achar no recinto. à hora. :e·
gimental do 1nicio. dos trabalhos, c
1.0 Vice-p:esidente. e. em sua. falta, o
2.. o.-sub~t1tui-lo-ã no desempenho das
suas funçõ'és;- cedendo-lhe o lugar logo .
que tôr presente.

Parágrafo único. Quando o PreSl
dente tiver necessidade de deixar 3
caáelra, proceder-se-á da mesma
forma.

QAPíTULO IV

DOS SECRE'l'ÁRIOS

Art. 12. São a.tribuições ào 1.o
Secretário:

. ,
1..°, fazer a chamada nos casos pre

vistos neste Regimento;

2.°; dar conhecimento à. Assembléia
Constituinte, em resumo, dos ofic1os
do Govêrno e bem assim· de qua.l
quer outro papel que lhe deva ser
comunicado em sessão;

3. o, despachar tôda a matéria do
expediente;

4.°, receber e fazer tôda a corres-
.. pondênckl. oficial da. AssembléIa
Constituinte;

5.°, receber, igualmente, tôdas as.
representações, convites, petições e
memoriais , dirigidos à. Assemblé1a
Constituinte;
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G.O, fazer recolher e guardar, em
boa ordem, tOdas as proposições, para.
apresentá-las oportunamente;

7.°, 'ássinar, depois do ~res1dente,

as atas das sessões e as resoluções .la.
Asscrablé1o. Constituinte;'

a.?, contat 05 Senadores e Deputn.
dos, em verificação de votação;

9.°, dirigir c inspecionar os traba..
lhos' da Secretaria, f'azar observ,ar o
seu Regulamento e fiscalizar as suas
despesas;

lO, tomar nota das, discussões e
votações em todos os 'papéissujeltos
à sua guarda, autenticando-os com a
sUa assinatura.

Art. 13. Ao 2.° Secretário com
pete:

1.°, fiscall2ar a redação das atas e
proceder à sua leitura;

2.°,' assinar, depois do 1.° Secr~tá

rio tôdas as atas e resoluções da Ac;
sembléia Constituinte.

;3.0, escrever a ata das sessões se
cretas;

4. 0, contar os Senadores e Deputa.
,dos, em verificação de votação;

[). fi, aw:Uiar o L o Secretário e. fa
zer a correspondência.. oficial nos têr
mos dêste Regimento. :

Art. 14. .os. 3. o e 4." Secretários
receberão, à porta da sala das ses
sões. os senadore~ e Deputados que
ainda não hajam prestado compro
missos, para que o façam.
~grafo único. compete-lhes au...

xiliar os 1. o e 2. ? Secretários na
verificação de votações.

Art. 15.. Os Secretários e os su
plentes substituir-se-ão na ordemd.e
graduação dos seus cargos.

CAP1TULOV

DA CCMIssÃO DE POLícIA

Art. 16.•i\. Mesa da Assembléia, fun...
cionando como Comissão de Polícia.
compete; além das funções que lhe
sãc atribuí-das em outras disposições
regl..mentais:

a) opinar sõbre os reque::oimentos
de licença. dos Senadores e Deputa..
<los;
, b) tornar tôdas as providências !le
<:essârias à regularidade do;,; traba
lhos;

c) dirigir todos os serviços da As
sembléia Constituinte, durante as ses
sões;

à) a peltaia lnterna do edifício da
Assembléia Constituinte;

e) representar ao Govérno sôbre .0.5
necessida,<tes da economia interna da
.Casa;
I~ j) fazer nomeações interinas para as'
vagas que s·e verificarem nos quadros
.elas secretarias das duas câmaras do.
Parlamento Nacional que lhe são· 5U"
bordinadas, designando substitutos
para os funcionários impedidos, etc.

Art. 17. O pollciamcnto do edifícl0 .
da Assembléia Constituinte compete,
privativamente1 à Mesa, func;onando
como Comissão de Policia, sob a su
prema direção do seu Presidente, sem
'1ntervenção de qualquer outro poder.

Parágrafo único . ~ste policiamento
pcderá se.r feito por fôrça pública e
agentes 'da polícia comum. requlSl1;'l"
dos ao Govêrno p~Ia Mes~ e P,,ISt(lS

.à sua inteira e exclusiva dlsposi-;ão.

Art. 18. será permitido a qualqu~r.

pessoa, decentemente vestIda, assistir,
das galerias, às sessões, desde que es..
teja desarmada e guarde o maio: :ii
lêncio, sem dar sinal de aplat1sos, ou
de reprovação ao que se passar no
reCinto ou fora dele.

~ 1.0 Haverá locais reservados para
senhoras, membrcs do Corpo.Diplomá
ti<:o e altas autoridades e funcionários,
e t::lmbêm para os representantes dos
jornais diários, de agências telegrá.fi
cas nacionais e estrangeiras, e de
€:3tações de rádio t previamente autori
z:Jdos pela Mesa para o efetivo exercí
cio de sua profissão. A êstes represen
tnntes de orgãos de publicidade sera
facilitado o exercício da sua profissão
dt acôrdo com as condições d<l local e
com as ne,cessidz:des dos serviços da
Assembléia.

~ .2.0 No recinto e nos lugares des~

t11~ádos à Mesa, durante IlS sessões, só
se:âo admiti,dos os Senadores e Depu
tnd6s e os funci-onârios da Secretar1n
em serviço exclusivo da sessão.

§ 3.0 Os espectadores que pertur
barem a sessão serão obrigados a sair,
imeãiatamente, do edifício, sem pre
juizo de outra penalidade.
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Art. 19. Se algum Senador ou Depu..
tado cometer I dentro do edifieio da' As...
seinbléia, qualquer excesso, que recho
me repressão, a Comlssãc, de Policla
conhecerá do fato, expondo-o à. As
sembléia, que del1berará a respeito,
em sessão secreta. .

Art. 20. Quando no edifício da As
sembléia se cometer algum delito, rea
lizar-se...á a prisão do criminoso, abrln
OQ-se .InquérIto, sob a dIreção de um
dos membros da Comissão de Poli
Chl, d€sigrLado pelo Presidente.

§ 1.° Serão observados no processo
a~ leis e regulamentos federais, n·;"
que forem aplicáveis.

f 2.° Servirá de escrivão nesse pro
cesso o .funcionário da Secretaria que
fõr r,.p..ra isso designado pelo Prest
dente.

§ 3.° O inquéríto, que terá rápido
ar..damcnto, será enviado com o de
linquente à autoridad~ ju<Uclâria.

TíTULO IV'

Da el~:boração da Constituição
CAPt'I'ULO I

DA COMISSÃO D.... CONSTITOlÇÃO

Art. 21. A comissão incumbida de
elaborar o projeto de Constituição se
rá composta: I - de tantos membros
quantcs resultarem da seguinte ope
ração: a) clividir-se-á por 33 o núme~

ro total de representantes (328) , e
pelo quociente asslm obtido (9), ee
dh1dirã, em seguida, o núInero dos
componentes das ÍJancadas partidá
rias; õ) o novo quociente aspurado :f1
y.ará o número de membros da. Co
mfssáo atribuído ao::; respectivos par
tidos; n - de mais tantos membros
quantos os partidos cuja represent.a-

. ção parlamentar não atingir o .segun
do quociente da operação· a.cima re-
ferida., .

§ 1.o D~ntro ôe 24 horas a. contar
da 'aprovação dêste Reg1mento, fará
a Mesa. os :.-espectivos cálculos; e, em
igual e sucessivo prazo, os Uderes dos
partidos cO,municarão, por escrito, t.s
suas escolhas. .

§ 2.o Na sessâo seguinte, o Presi
dente da Assembléia dec1arará conSti
tuída a Comissão e lerá os nomes dos
Que a compõem..

§ 3.° lio caso de vaga, o Presiden
te da. Assembléia. notificará a. respec~

Uva. bancada pattidária. para designar
o sucessor dentro em 48 horas elo av1.
50, sob pena de o 1azer o mesmo Pre
s1dente.

§ 4.° Feita a declaração do § 1.0, os
membros da Comissão, nesse mesmo
dia, ou no seguinte, se reunirão para
escolher um Presidente, um Vice-Pre
sidente e um Relator Geral, requisi
tando o Presidente, logo que seja. eleI
to, os funcioná.rios· da: Secretat1s da
Assembléia que julgar indispensáveis
à boa marcha dos;serviços.

§ 5.0 Durante O' período dos seus
trabalhos que será de trinta' dias,
prorrogável por mais q.uinze, a juizo
dt!. Assembléia, a Comissão receberá
quaisquer sugestões sôbre a. elabora~

ção consptuclonal.

Art. 22. A ComJssão fará. a distn
bUlÇào'do seu trabalho e ma-rcará pra
zo para a dura~ão dos debates de- Ula-.
neita que não baja. pTt;>telação.

§ 1.° As deUberações da. Comissão
serão tomadas por maioria de "0- .
tos, desde que presente mais da m.e
tade da totalidade dos seus membros,
contado o Presidente. que terá direito.

.de voto.
§ 2.0 Nã,o será admitido pedido de

vista dos pareceres.
~ 3.0 ,O voto que não fôr de a.pr~

vac;áo poderá ser dado com uma das
seguintes fórmulas: ~ 4'vencido" ou
4' com restrição".

§ 4.0 C2iCla membro da Comissã.o
poderá apresentar, no mom~nto da
votação ou na reUnião do dia subse
qüente, a justificação escrit.a de seu
voto.

CAPíTULO n
DO PRCJ'E',l'O D,A CONS'tlTtllÇÃO

Art. 23. Logo que receber o. pro
jeto da Comissão, o Presidente da
Assembléia Constituinte ordenará a
sua publicação no Diário de Assem
bléia e em avulsos. para serem dis..
tribuidos p~los Senadores e Deputa
dos, os quais· poderão oferecer emeIl.~

das durante quinze dias.
. Art. 24. Setenta e duas horas dp.~,

pois dessa publicação, será o proJetó
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da Com1ssão' submetido englobada
mente à a.provação da Assembléia.
,.Art. 25. Aprovado. o projeto, será

. colocado na ordem do dia da sessão
seguinte, para sofrer, englobadamen
te, uma única di~ussão, que se não
poderá. prolongar por mais de vinte

.dias, :findo os quais dar":se-à o en
cerramento automático da discussão

Parágrafo único. Nos primeiros
quinze dias desta discussão serãc .re
cebidasemendas, que poderão ser
fundamentadas da tribuna durá-nte o
prazo que os seus autores tiverem
para. discutir o o projeto, ou enviadas
à Mesa, com justificação escrita., se
assim entenderem os respectivos au-
tores. .

Art. 26. Carla Senador ou Depu-
. tado terá o direito de falar uma vez

e pei:oprazo de meia bora, sôbre o o

projeto de Constituição e respectivas
emendas, incluída' neste prazo a :fun
damentação verbal dáS emendas que,
porventura" deseje apresentar e, sen
do. fácultada a remessa à Mesa
de diversos discursos escritos para
serem insertos rio Diário da. As ~
sembléia. Os relatores poderão falar
pelo prazo de uma hora. Se, antes de ~

:findos vinte cllas referidos no. artigo
anterior não houver mais Senadores
ou Deputadós que desejem usar do seu
direito de falar sôbre o projeto e
emendas, poderão os que jã bouve
ram ocupado a tribuna. !alar pela s'e
gunda. vez, durante meia hora.
. Pará,grafoúnlco. Os Senadores ou
Deputados inscritos poderão ceder em
fa.vor de qualquer outro o seu direi
to de falar, contanto que cada ora
dor não exceda o prazo o de duas ho
ras.

Art. 27. Encerrada a discussão
do projeto, será este, com as emen
das, enviado à ComiSsão Constitu
cional, para interpor parecer dentre o

d0 prazo, improrrogável, I de quinze
dfas.

o Art. 28. Findo êste prazo, o Pre
sidente da Assembléia dará, com ou
~em párecer, pa.ra a ordem do dia se
guinte, a votação, sem cUscussão, do
projeto de ConstItuição e respectivas
~.mendas. Essa votação, será feita por

,

Titulos ou. Capitulos, ' quando o Ti
tulo estiver por essa forma dividido,
salvo as emendas .

Parágralto único. Encaminhando a
votação de cada Titulo, poderá usaf
da palavra, pelo prazo de meia hora,
um membro da Assembléiacreden
cIado por. qualquer dos partidos nela
l·epresentados.

Art. 29. Votada uma emenda, se
rão consideradas prejudi-eadas tôdas
as demais que tratem do mesmo as..
sunto, ou que colldam com o venci..
do. sendo mUitas ou várias aos e111en..
das a votar, a. Assembléia, a requeri
mento de um membro da Comissão
Constltuciopal, poderá decidir que a,
votação se faça em globO, em dois
grupos, distinguindo-se as que tiverem
parecer favorável das que o tiverem
contrário, ressalvado o direito de des
taque.

§ 1.° As votações serão praticadas·
pelo sistema simbólico, maS poderão
ser pelo sistema nominal. desde que
~ssim resolVa' a Assembléia, a reque
rimento de qualquer dos seus mem..
bros.

~ 2.0 Os pedidos de destaque serão
deferidos ou indeferidos, conclusi
vamente, pelo Presidente da Assem
bléiu,podendo êste, de oficio, esta
belecer preferências, desde que julgue
necessário à, boa ordem das votações.

Art. 30. No mom.ento das votações,
e no intuito de encaminhá-Ias, pode
rá o Senador ou Deputado primeiro
signatário da emenda, relator geral co
projeto 01.1 relator parcial, dar expli
cações, que não pOderão exceder o
prazo de dez minutos.

o Art. 31. Terminada a votação do
projeto e da-s emendas, .voltarão toclos
à. Comissão Constitucional para, den
tro do prazo de dez dl~s, elaborar a
redação flnal.

§ único. Esta redação final será.
submetida à aprovação do plenário da
Assembléia, 48 horas depois d81 publl..
cação nó Diário da Assembléia. Du"

o rante três sessões, no máximo, pode
rão ser apresentadas, com fun'dam~n
tação escrita ou verbal, emendas de
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redação. Para tundamentação verbal,
cada Senador ou Deputado terá o p"a~

zo máximo de cinco minutos, caben
do exclusivamente ao relator geral da
Comissão Constitucional opinar sõbre
tais emendars. ..

Art. 32. Aprovada a redação fInal,
será o pl'ojeto mandado a imprimir,
com urgência, para que o Presidente
da .Assembléia convoque, logo em ~e·

gulda, uma sessão especial ém que
seja dedarSJda promulgada a Constl
tt11ção, que ser&. assinada pela Mesa e
pelos Senadores e Deputados presentes,
sem acréscimo de quaisquer expres
sões ao seus Domes parlamentares.
Nesse mesmo .dia, será remetida ao
Diário OlidaI para a devida publica
çã.o.

Art. 33. O. Presidente da Assem..
bléfa, ·usando da atribuição que lhe
confere o n.o :3 do art. 2.° dêste Re
gimento, poderá convocar séssões ex
traordinárias para. cllscussão e vota
ção do projeto constituclona.l. Sendo
lhe exclusivamente dedicado o te:n
po dessas sesões, não haverá hora pa
ra o expediente verbal, e deverá qual
quer retificação da ata ser feita por
escrito..

Art. 34. No .caso de convocaçã.o de
sessão extraordinár1a, poderá o Pre
sidente alterar a. hora de lIúcio da:

. sessão ordi."1árla, comunicando-o à. As
sembléí~,

Art. 35. Se os prazos consignados
neste, capítUlo decorrerem sem .que
esteja concluída a. votação do proje
to de Constitui.;ão e respectivas emen·
das, .a !\d:esa d~ Assembléia promulga...
:rã imediatamente, como lei funda
m~ntal do país até a ulUmação da
quele ~rabalho. o projeto aprovado n.o
primeiro turno.,

TíTULO V

Da ordem. dos trahalhos
I;JtIMJ~IRA PARTE

CAP:t'l'U:LO I

DAS SESSÕES

.Art 34. As sessóes da Assembléia
Constituinte serão ordinárias e extra..
cminál'!as.

§ 1.0 As sessões ordinárias serão cU
urnas € i:c!llizar-se-ão tO'dos osCilas
úteis, come~and() às 14 horas e ter
minando às 18 horas (exceto a.os sá~

badas nos quais se renlizaráo das 9
às 12' hora~), se antes não constar
a matéria in-dlcada na ordem do dia,
encerrando-se a discussão faltando
número legal paro: as votações.

§ 2.ó As sessões extraordinárias .po
del'ão ser diurnaos o'.~ noturnas nos
próprios dias das sessóes ordinárias,
antes ou depois rle-stas. nos sáb~,'do.s.

domingos e feriados. e serão convoca
das de ofício pelo Pres1dente ou por
deliberação da Assembléia a requeri
mento de qualquer. Senado!.' ,;;.t Depu
tt~d:o .

§ 3.° As sessóes extraordinárias te
rão a duração de quatro. horz,t. ainda
mesmo que c~~cedam do d~a cia convo

,c(lç.io.

§ 4,° Qualquer Jas :s:essõe5 poderá
ser prorrogada pelo tempo que os pre
sentes, em número mínimo de 20, re
"sclverem•.. a· reque:-imenta de qualquer.
dêles, não podendo·· êsterequer1ment~_
ser discutido nem sofrer encami-
nhamento de v~tação. .

~ 5.° O Presidente, sem'Pr~.que con..
vocar sessão extraordinária, faro a co
municação aos membros da Assem
bléia, em sessão ou em publ1cação no
Diário da Assembléia e quando ne
cessário, envíar~1hes-á. telegrama. ur
gente, participando a convocação e 50"

licitando seu comparecimento.

CAPíTULO n
DAS SESSÕESJlÚBLICAS

Art. 35. A hora do iní<:io da sessão
os membros da Mesa e os Senadores e
Deputados ocuparão os seus lugares.

§ 1.0 Haver~ao lado do recinto wn
funcionário drl. Secretarla enca.rregado
de anotar a presença dos senadores e
Deputa.cios. A l1sta depl'esença assim
organizada será. entregue ã. Mesa para
o efe'ito da declaração do número ne
cessário à ~bertura da sessão. O en
carregado da lista de presença apre
senta-la-á., diãrlamente, finda a sessão,
ao Diretor Geral da Se<:retarla da. As..
sembléia.



- 231·-

§ 2.° Achando-se presentes 83 Se
nadores e Deputados, pelo menos, o
Presidente decla-rará 3Jberta a sessão.

~ 3.0 Não estando presente o nú
mero de Representantes previsto no
~ 2.0, o Presll;l.ente· declarará. que não
pode haver sessão; designará a ordem
do dia da sessão seguinte.

~ 4.° Na hip6tese do parágrafo o..n
terior, o 1.0 Secretário despachará o
expediente, independentemente de lei
tura c dar-lhe-á publicidade no Diário
da A~sembZéia.

~ 5. 0 Se a sessão começa.r até 15 mi
n1.1tos regimentais, durará o tempo ne

cessário para completar o prazo de
efetivo trabalho.

Art. 36. Aberta a sessão, o 2.0 Se-·
cretál'io tar?- a leitura da ata do. an
tecedente, que Se consi(1eraTá a.pro
vada, independentemente de votação,
se náo houver impugnação. ou recla
mação.

§ 1.0 O senador ou Deputado s6 po
derá falar sõbre a ata para retificá-la,
em ponto que designará de início e
uma .só vez por tempo não excedente a.
cinco minutos. 8er-lhe-á, porém, .fa
cultado enviar à Mesa qualquer reti
ficação por escri·to.

~ 2.° No caso dê. .qualquer recla
mação, o 2.0 secretário prestará. os
necessários esclare<:imentos e quando,
ape<".;oar dêles, a Assembléia reconhecer
a procedência da retificação, será essa
consignada na. ata imediata.

§ 3." A discUa'$são da ata em hipótese
alguma excederá à nora do expediente,
que é a primeira da sessão.

§ 4.° Esgotada a hora do expediente,
será a ata submetida à aprovaçoo da
Assembléia. '

Art. 37. Aprovada a a.ta, o 1.0 Se
cretário fará. a leitura dos oficios do
Govêrno e, de acôrdo com o Presi
dente, dar-lhes-á conveniente destine.

. - ..
§ 1.° O 1.° secretãrio, em seguida,

mencionará, em resumo, os ofícios, re
presentações, petições, memona.is, e
mais papéis ~nviados à Assembléia,
dan<io-Ihes, também, o de~do destino.

~ 2.()· Seguir-se-á a leitura .em re
.sumo, ainda pelo mesmo Secretário
das proposições que se acharem sôbre

a Mesa e que serão mandadas pu
-blica'f no Diário da Assembléia.

§ 3.° A leitura do expediente será
feita dentro do pra~o máximo de meia
hora.
* 4.0 Se a discussão da ata esgotar

a hora do expediente, ou .s~ trans
correr ao meia hora destinada à lei
tura dos papéis, sem que hajam sido
todos lidos, será<> despacluJ..clos pelo 1.°
S.ec:retário e manda<los publicar.

§ 5.° Os Senadores e Deputados que
quiserem fundamentar requerimentos,
indicações ou resoluções poderão fazê·
10 quando não infrinjam o disposto nos
artigos 2.°, 52 e 54 dêste Regimento,
na primeira hora da sessão e nessa
hora poderão igualmente se ocupar

.ele assuntos de doutrina constituclon:a1.
. § 6.° A hora do expediente é im
prorrogável.

.Art. 38. Finda a primeira hora da
sessão, tratar-se-á. da matéria desti
nada a ordem do dia. '

§ 1.° O 1.0 secretário lerã o que
s~ hou-..er de votar, ou de discutir, no
caso. de não se achar impresso.

§ 2.° Presentes 165 Senadores e De
putados, pelo .mencs. da.r-se-á inicio
àt- votações.

§ 3.° Não havendo número para vo
tações, o Prc:sldente anunciará a maté
ria- em dl~ussão.

§ 4.° Logo ~~c.e houver número le
'gal para aeliberar, o Pres~eente con
vidará. o Representante que estiver na
tribt.na a interromper ~ discurso para
se proceder às votações. '

§' 5.° A votação não será interrom
pida, salvo se terminar a hora a ela
destinada.

§ 6.° Quando no decorrer da vottl
ção, se verificat a falta de número,
será feita a chamada, para se men
cic.nar nas atas os nomes dos que se
houverem retirado.
* 7.° A ~alta de nú:nero para as

votações não Ol'Jjudicará a discuss!i.o
da matéria da ordem do dia.

Art. 39. Existindo matéria urgente
a ser votada e não havendo número
legal, o Presidentesuspenderã a sessão
por tempo prefixado, à espera· de
número.

.Parâgrafo único. O tempo de sus
pensão da sessão não-se computar~ no
prazo de sua duração.
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Art. 40. O prazo de duraçãO das
sessões será prorrogável, a, requerimen
to de qualquer Senador ou Deputado.

,. § 1.° O requerimento de prorroga
ço da sessão 'será escrito, não terá
apoiamento nem discussão; vota-se-á
evm a presença no recinto de. pelo
menos 20 Representantes, pelo pro
~sso simbõlico; não admitirá. encaro!..
nhamento de votação e deverá prefl..
xaÍ' {) prazo da prorrogação.

§ 2.° O requerimento de prorrogação
poderá ser apresentado à. Mesa ~té

o momento de o Presidente· anunciar
a ordem do dia seguinte. .

§ 3.0 Se. houver orador na tribun:t,
no momento de findar a sessão, e
hcuver sido requerida a sua prorro
g'a.ção, o Presidente interromperá o
orador para submeter a .votos o xeque
timffi~. . .

§ 4.° A; prorrogação aprovada não
poderá.- ser restringida, a menos que se
encerre a discussão. do assunto que
a. tiver determinado. .

§ 5.° Antes de finda: uma prorroga
ção pocier-se..â, requerer outra,' nas
OO1ldições anteriores. .

Art •.41. Nenhuma conversação será
perm1tida no recinto em tom que di
ficulte ou impeça a audição .perleita
d~ leitura da ata ·ou dOCUlnentos da

.chamada., das deliberações, dos anún
cIos ou comurJcações e- bem assim dos
discursos que estiverem sendo proferi-
~os. ., "

CAP!TULO m
JMS SESSÕE.'S sECRE'l'AS

Art. 42 A Assembléia Constitui
te . poderá. realizar sessões secretas,
desde quI;' sejam requeridas por 30
Representantes, cabendt\ ao Presi
dente deferir êsse requerimento se
assim julgar conveniente, ou subme
tê-lo â decisão do plenário, presente
.número legal para as votações.

§ 1.0 Deliberada a sessão secreta,
o Presidente fará sair da sala das
sessões; das tribunas, das galerias' e
das suas dependências tôdas as pes
soa estranhas, inclusive os encan'e-

. gados dos serviços de debates e.qe
ester.ografia e todos os demais em
pregados da Casa. .

. I

. § 2.° Se a sessão. secreta houver
de' 1nterromper ses5~o públicà, e5~a

será suspensa para serem tomadas
as providências dêste artigo. . ,

§ 3.° Antes de se encerrar uma.
sessão a Assembléia resolverá ;e de

. verá flcaI' seJereto ou constar dá àta
pública o seu objeto e r~sultado.

§ 4.°' Aos Senadores e Deputados
que houverem tomado parte nos de~

bates será permitido' reduzir os dis
cursos a escrito, para serem arquiva
dos com a ata e· os documentos re
ferentes à sessão.

§ 5.° .As atas das sessões secretas
serão redigidas pelo 2.° Secretárlo"
2.provadas pela Assembléia ~antes do
levantamento da sessão, assinadas
pela Mesa, fechadas em invólucros

lacrados e rubricados com a re~.,ectj-

, va· data, e recolhidas ao Arquivo da
Assembléia, que será. confiado à con
servaçâo do Arquivo de umas das
Câmaras do parlamento Nacional.

CA'P1TULO IV

DAS ATAS

Art. 43. De cada sessão da Assem-
bléia Iavrar~se-â; além da ata desti
nada ao· Diário da Assembléia, outra.
resumida, da qual deverá constar uma
exposição sucinta dos. trabalhos, ao fim
de ser lida em sessão e submetIda ~o

voto dos presentes.
§ 1.o Depois de aprovada, a ata .:;ern.

assinada. pelo Presidente e. pelos 1.~ e
2. o Secretários. '

§ 2.° Essa ata será lavrada, ainda
que náo haja sessáo, por falta de nÚ~

mero, dela constando o expefHente
despachado.

Art. 44. O Diâtioda: Assembléia
'publicará. cáda .dia a ata da sessão
anterior, com os detalhes dos respec-'
tivos trabalhos. . .

Art.' ~5. Os documentos lidos em
sessão seritt> mencionados na ata ma~

nuscrita, em resumo, e transcritos no
.Diário da Assembléia, de acôrd9 com
as tlisposiÇÕcs regimentais.

§ 1.° Os discursos proferidos duran.. '
te a sessáo serão publicados pur exten..
50, ou em resumo, na ata impressa.

§ 2.0 A'S .informações e os documen
tos. não oficiais, lidos pelo 1.0·Secre-
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tá:Í'1o, à hora do expeclfente, em resu-'
mo, serão 'somente indicados na ata
impressa, com a cleclaração do objeto
a que se referirem, salvo· se fOr a sua
pubUcação integral requerida à :Mesa
e por ela deferida.

. § 3.0 As informações enviadas à as
sembléia pelo Govêmo a requerimento
de qualquer Senador ou Deputado se
rão publicadas na ata impressa, antes
de entregues a quem as solicitou.

§ 4. o As informações oficiais de ~a

ráter reservado não se dará publ1:1
~dade.

§ 5. o Em qualquer das atas, não será
insert.o nenhuM documento :iem ex
pressa permissão da Assembléia ou da
Mesa, por despacho do 1.C/ S~crp.tário,

nos casos previstos pelo Regimento.
S 6. o Sel'â licito a qualquer SE"nndor

ou Deputado fazer inserir na. ~ ~9. im...
pressa as razões escritas do .;eu voto,
vencedor ou vencido, r,~dlgído em têr...
mos concisos' e sem alusões pessoais,
,de qualquer natureza, desde qut' não
infrinjam disposições dêste Regímento.

"\ Art. 46. A ata manuscrita da .úl-
tima sessão, ordinária ou extraordiná

ria. será redigida. de modo a 'j~r sub...
metida a dlsct.:Ssão e aprovação, qUI~
se fará com qualquer número de Se
nadores e Deputados, antes de s~r ~e·

v~tada a sessão.

f3EOUNDA PARTE
CAPíTULO I

DOS DEBATES

Art. 47. Os debates deverão reali
zar-se com ordem e solenidade.

Art. 48. Os Representantes, com'
exceção do Presidente, falarão de pé,
e, só por enfermos poderão obter per
missão da Assembléia para falar sen
tados. E' obligatório, na hora do ex
pediente, ou .nas discussões, o uso,
pelos oradores, ela tribuna, podendo,
entretanto, por motivo justo, e are':
querímento ser conced1da licença
p~ra falarem das bancadas, uma vez
que a Assembléia, com qualquer n'Ú,..
mero, assim o permita. -

Parágrafo único. Para form1~I~lr

questões de ordem, ou na l:J.ipótese "1
l1al dêste artigo, o Senador ou Depu-

tado poderá' ralar de 'Uma das duas
primeiras bancadas.

Art. 49. A nenhum Senador ',)u
Deputado será permitido falar ')cm
pedir a palavra e sem que o Presidel'l
te lha conceda. .

§ 1. o Se um Senador ou Deputado
pretender falar sem que lhe haja "tdo
dada a palavra, ou permanecer n",
tribuna antirrcgimentalmente depois

de advertido, o Presidente convlda-lo-(L
a sentar-se.

§ 2. o Se, apesar dessa advertêncIa
e dêsse convite, o Senador ou Depu
ta.do insistir em falar, o President,e
dará. o SC'U discurso por terminado.

§ 3. o Sempre que o Presld,ente ~er'

por terminado um discurso em qual..
quer fase da votação. ou da discussão,
cessará o serviço de estenografia.

§ 4. 0 O, Presidente poderá. suspe',l
der a sessão sempre que julgar con-"e..
nlente em bem da ordem dos deba~

teso I

Art. 50. Ocupando a tribuna, o ora
dor dirigirá 'as suas palavras ao Pre
sidente, ou à Assembléia, de um modo
geral.

~ 1.o Referindo-se, em discurso, =t
um colega, deverá preceder o nome do
tratamento de Senhor.

§ 2. o 'Dirigindo-se a qualquer cole
ga dar-lhe-â sempre o tratamento de
Excelência.

§ 3.C/ NenhUm orador poderá. rere..
. rir-se a colega e, de um modo ger.d.l,

aos representantes de poder público,
em forma. injuriosa, ou descortês.

§ 4. o Logo após a apresentaçâo do
diploma, o Senador ou Deputado zo
municará ao 1.0 Secretário, 'o nome
parlamentar que deseja adotar, caben
'do ao Presidente resolver as dúvidas
que se levantarem a respeito.

Art. 51. O Senador ou Deputado
sO poderá falar:

a) para apresentar indicaçõ:s, re
querimentos, ou projetos de reso
lução;

bJ .sõbre proposição em discussão:
c) pela ordem;
d) para encaminhar a votação;
e) em explicação pessoal.
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Art. 52. Para. fundamentar indica~

ções, .requerimentos, ou projetos ete
resoluções, que não sejam de ordem,
sôbre incidentes veri!l<:ados no desen~

volvlmento das discussões, ou das vo~

taçóes, deverá o Senador ou Deputa~

do iDscrever~se em Livro do Expedi..
ente. a isso especialmente destinado.

~ 1.° A inscrição de oradores para
a hora do expediente poàerá ser feita
dura.nte a sessão da véspera, ou no
dia. em· que o senador ou Deputado
pretender ocupar a tríbu'na.

§·2.o_A inscrição obdeccrâ à ordem
cronológica da sua. solicitação à Mesa,
pelo Senador ou Deputado, pessoal..

. mente.
§ 3.° Inscrevendo-se mais de um

Senador ou Deputado para a hora do
expediente terão preferêncIa à tri
buna os membros da Mesa, para a.ten-

. der questões de ordem, ,:lU de eco
nomia interna da Assembléia, e os
Senadores. ou Deputados. que a não
ocuparam na sessão anterior, sendo
dada a palavra aos demais, pela. or~

dem deinscrlc;ão.

Art. 53. O Senador ou . Deputado
aue solicitar a palavra sôbre propo..
slção em discussão não poderá:

a) desviar-se da questão em deba..
te;

b) :raJar sôbre o vencido;
c} usar de llnguagem imprópria;
à) ultrapassar o prazo que ,lhe com-

pete que será de cinco minutas para
a. diSCUSSdO da ata, questão pela. ordem
QU de ordem e para a!undame,nteção
oral de qualquer preposição;

e) deixa:r ele' atender às advertên~

cias do Pres!oente;

Art. 54. As explicações ICpessoais"
sÓ poderão ser dadas depois de esgo
tada o ordem ,do dia. e dentro do
tempo destinado à sessão, que será
prorrogâvei na forma do art. 40.

Art. 55. Quando mais ·'de um Repre~

,sentante pedir a palavra, simultA
neamente, sôbre um mesmo assunto,
o Presidente concede..la-ê.;

.a) em primeiro lugar, ao autor;
b) .em segundo lugar, ao relator;
C) em terceiro lugar, ao autor de

voto em separado;

d) em quarto lugar, aos· a.utores
da.s emendas;
. e) em quinto lugar, a um Repre..
sentante a favor;

f) em seÃto lugar, a um Represen
te contra.

§ 1.° Sempre que mais de dois Rt:
presentantes se inscreverem para
qualquer discussão, deverão, quando
possível, declarar, previamente, se se·
pronunciarão a I favor 'ou contra a.

o matéria em' debate, para que P9ssà
Ô Presidente a1terná~la.

§ 2.0 Para a inscrição de oradores.
à discussão da matéria em debate ha..
vE:rá uni. livro especlal.

§ 3.0 A inscrição· de-
c

'bradores no
Livro dos Deputados poderá ser felta
logo que a. proposição a discutir~se

seja incluíoda em' ordem do dia.
§ 4.° Na hipótese de ·todos os Re..

presentnntes inscritos para o debate
de .determ!na<la preposição serem a
favo:t.-_.ou contra, ser-lhes-à. dada a
palaVra' pela 'ordem da inscrição.

*. 5.u Os discursos lidos seráo -publ1~'--'
cactos no Diário da Assembléia com
esta declaração: - O. Sr. F ... • leu
(i seguinte discurso. .

Art. 56. Tan.to na hora do expecl1
ente, como na da ordem. do dia, terão
rigorosa preferência os ora.dores que
se propuserem tratar de matéria.
coIÍsutucional.

CAPtTULO n
~s APARTES

Art. 57. A interrupção de um ota
dor por meio de apartes só serâ per
mitida quando lôr breve e cot't.&.

§ 1.° ,?ara apartear um colega de
verá o Senador ou Deputauo so11ei..
tar..lhe permissão.

§ 2.° Não serão admitidos apartes:

a) às palavras do Presidente;

b) paralelos aos discursos;

c) por ocasião do encaminhamento
de v:otação •

§ 3.° Os apartes subordinar-se-ão
às disposições relatlva..c; aos deba.tes
e:n tudo que lhesfÔr aplicável.
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CAP1TULO IIl

DOS REQUERIMENTOS

Art. 58 Serão verbaIs, ou cscl'itc1ô,
independem de apoiamento, de dlS~

ct186âo e de votação, sendo resolvidos,
imediatamente, pelo Presidente, os
requerimentos .que solicitem:

a) a palavra, ou a sua dcsistênc1n:
'b) a posse de Senador ou DcputJ,do:
o) Do retificação de ata;
d) a inserção de declaraçílo de voto

em ata;
e) a observância de dlsposlçúo re~

gimental;
1) a retirada de requcrhncnto vcr*

balou escrito;
'g) a retirarIa de propo/'dç(lO com

parecer contrário;
h)· a verifIcação ele votaçrl,O:
i) esclarecimentos sóbrc n. ofch'm

doc trablllhos;
j) o preenchimento ele lup;nrc!\ nMi

Comissões.
§ 1,0 Serão verbais ~ vatndoR cmn

qualquer número, lndepcndcntomctltc
de apoiamento e de dlscu5rslio. os 1'1:
querimentos que [;o11cl tem:

a) inserção em ata de vot.o de r~ijO

zijo, ou pesar;
b) representação dn Assembléia ?or

meio de Comissões externas;
c) manifestações de rCl;oz1Jo, ou pe~

sar, por ofício, telegr.nmn, ou por OU~

tra qualquer forma escrita;
d) publicação de in!ormnc:OcB on~

ciais DO Diário ela Aesembléfa:
e) permissão para !nlnr fI(ln tndo .
§ 2.0 Serão escritos, nllo dop~nd(.'m

de apoiamento, náo terno c1ltiCUI\Brl.O c
só poderão ser votndoR com n pre6tm;n
de 165 Representa.nte,;, "I> m{nlmo, n~

requetunentos de:
a? renúncia de mCmbl'Wl da Ml':m.:
b)discussão e vota.çl'tn d(~ pl'l)pO~;~

ç<les por capítulos, BfUPO do nrtl«mi.
ou de emendas:

c) adiamento dn d'~CUI1Ht\O OLl da
votação;
. a) encerramento dt' c111'lr.UlI~n.O:

e) vota.ção por ele trrrtll nndo pro~

cesso;
1) preferência:
g) urgência.

§ 3.° Serão escritos, sujeitos· a upoia
mento e discussão e só poderão St'r
vota.dos com a presença de 165 Re
presentantes, no mínimo, 0.5 reqnet'l-

.mentos sõbre: .
a) informações solicitadas ao' Poder

Executivo, ou por seu intermédio;
b) inscl;r;ão, no Diário da, As.'iem

bléia, ou nos Anais, dc documentos não
.oficiais;

c) nomea.ção de comissões csper.ia,is;
.d) reunião da Assembléia e~ Co~ X

missão Geral;
e) sessões extraordlnârias;
t) sessões secretas;
g) quaisquer outros assuntos, que Sé

não refiram a incidentes sobrp.vindos
no .curso das discussões, ou das vota
ções.

. ~ 4.0 Os requerimentos prevIstos no
~ 3.0 serão,· desde logo, deferidos peb
Mesa, sem consulta ao plenário, se
subscritos por um quarto, nomín1mo,
do número total de representantes.

Em se tratando de pedido ele infor.
mações às entidades públicas, os re
querimentos poderão ser apresentadcs
ao Presidente da Assembléia, ql.1e os
despachará, cabendo· do seu indeferi
mento, recurso para a Assembléia.

Art. 59. Só serão admitidos reql.1e~

rimentos de urgência quando a~sina

dos no mínimo:
a) por três membros dá. Mesa

(comp"eendidos, nesta hipótese, OJ:'

Vice-presidentes e os Secretários su
plentes) ;

b) quando .formulados pelo líder,
ou seu substituto, de qualquer ~:>r

rente partidária representada na As
sembléia;

c) por 25 membros da Assemblêla
§ 1. o Considerar~se-á urgente tou!>

assunto cujos efeitos dependam de dc
liberação e execúçáo imediatas.

§ 2. o . O PresIdente interromperá o
orador que estiver na tribuna, sem~

pre que fõr soli~itada urgénda .pat':l
se tratar de assunto referente à ;:ie~·

gurança pública, sendo o respectivo·
requerimento subscrito, pelo menos,
por 10 Representantes.

§3 .o Submetido à consideração da
Assembléia, o requerimento de urgen-
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eia será, sem disc~ssâo, imediatamente
votado. '

§ 4. o Se a Assembléia aprovar o Te;'
Guer1mento,·' entre.rá a. matéria ime
dia.tamente em discussão, :ficando pr6
jucUcaàa a ordem do _dia. :.lté a cte..
cisão do objeto para oqua,l a urgêr..
eia foi votada.

Art. 60. Os requerimentos sujeitos
a discussão s6 deverão ser funda.m.en ...
tados verbalmente depois de formu!a. ..
dos e enviados à. Mesa e no momento
em que o Presidente a.nunciar o c!e..
bate.

Art. 61. Os requerimentos para
levantamento da sessão por' motivo de
pezar, desde que não se trate de fale';'
cimento de Senador ou Deputa.do, d~

Preslâent~ou ex-Presidente e de ex
vice-Presidente da República, de P:e
sidente do Supremo Tribunal Federal
ou de Chefe em exercício de alguma
nação amiga, só poderão ser recebi
dos pela Mesa qua.ndo. contenham a
assinatura de 50 Representantes, pelo 
menos. '

TERCEIRA PARTE

CAPí'I'ULO I

~os FROCESSOS DA VOTAÇÃO
Art. 62. Três são os processos de

votação pelos quais deliberará a As
sembléia Nacional:

0.) o simb6lico;
b) o nominal;
c) o de escrutínio secreto.
Art. 63. O processo simbólico pra'·

ticar·se-á com o levantamento dos
Representantes que votam a. fa.vor da
mat~ria em deliberação.

Parágrafo único. Ao anunciar a
votação de qualquer matéria, o Pre~

'sidente convidará os presentes que vo
tam. a iavor a se levantarem e pro
clamará o resultado manifesto dos
votos. ~

Art..64. Far-se-a. vota.ção nominal
pela lista geral dos Representantes
que serão chamados pelo 1.0· Secretá~
rio e responderão sim 'ou náfJ, con-.
forme forem a favor, ou contra, o que
se estivel' votando. 'Esta lista será
organizada por legenda dos partidos
tepresentadosna Assembléia..

\

~ 1.0 A medida que o 1.0 secretárló
fizer a chamada, 'dois outros Secretá
rios tomarão nota dos Representantes
que 'Votarem em um, ou outro sentido.
e irão proclamando em vós alta o re~

sultado da votação.
§ 2. o O resultado final da votaÇão

será. proclamado pelo Presidente, que
mandará ler os nomes dos q'Ue. vota
ram sim e dos que votaram não.

~. 3. o' Depois do Presidente proc(a
mar o .resultado final 'ci~ votação, nâo
poderá, ser admitido a votar nenhum
Senador ou Deputado.

Art. 65. Para se praticar a votação·
nominal, será. nlistér que algum ~

presentante a requeira e a Assembléia.
a admita.

§ 1. o Os requerimentos verbais não
adnút1rão votação nominal.

§ 2.° Quando o mesmo Representan
te requerer,sôbre uma só proposição,
votação.J!ominal, por duas vezes, e a
Assembléià~'- iião- -a conceder, não lhe
assistirá ci~dlreitõ 'de requerê-1anClve.
mente.

§ 3.0 Se,' a r.equerimeno de um Se
nador ou Deputado, a Assembléia de..
liberar previamente realizar tõdas as
votações dê determinada proposiç9.t
pelo processo silnb6ilco, não serão a.d~

mitidos requer1Jnentos de votação no
minal para essa maté~a.

Art. 66 . Praticar..se-á. a vota.ção por
escrutínio secreto, por meio de cédulas
dactilografadas OU impressas, recolht
-das f::m urnas, que ficarão junto a
Mesa. ' '

CAPíTULO II

'DA VElUFICAÇhO DE VOTAÇÃO

Art. 65. Se a algum Senador \cu
Deputado parecer que o resultado de
uma vota~ão simbólica, proclamado
pelo Presidente, não é exato, poderá
pedir a súa verificação. ' "

§ 1. ~ Req,uerida a verificação, o
Presidente conVidará os Senadores e
Deputados que votarem a favor a se·
levantarem, permanecendo de pépa";
Ta serem contados, e, assim, farâ., a
seguir, com os que votarem 'contra'.
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§ J.. o Os Secretários contarão os vo
tantes e comunicarã.o ao Presidente o
seu, número.

§ 3. 0 O Pl..csldente, verificando,
assim, se a maioria dos Representan
tes presentes votou a favor, ou con
tra a matéria em. deliberação, prócla
mará o resultado definitivo ·da .vota..
ção.

'§ 4. o Nenhuma votaçã.o admitirá
mais de uma verificação.

§. 5.o Far-se~á sempre a chamada
quando a votação indica.r que não há
número.

CAPíTULO m
Do ADtAMEN1'O DJ\S VO,1'AÇÕES

Art. 66. Qualquer, Representante
poderá 'requerer, por escrito, durante
a discussão de uma p::-oposlção, o adia- .
menta de ~ua votação. ... ..

Parágrafo único. O adiamento da
. votação de uma proposição s6 poderá
ser concedido pela Assembléia, pre
sente a maioria de seus membros e
por prazo previamente fixado.

Art. 67. R.equerldo, símultã.neame,n
te, mais de um adiamento de vota....
ção de uma proposição, a adoção, por
preferência, d,e um requerimento pr~

judicará os dem&is.

CAPtTULO IV

DJ\. RETIRADA .DE PROPOSIÇÃO

Art. 68. Apresentada à consideração
<:la Assembléia umà- pr6~osição, a ~a

retirada só· poderá ser solicitada no
lDomento' em que fõr anunciada a Sl.W,

. '1otaçã.o.
§ 1.o O requerimentc de retirada ele

q,ualquer proposição só poderá ser for
mulado DOr escrito, ou verbalmente,
pelo seu autor.

§ 2. o Serão considerados, .para os
efeitos dêstc 2.rtigo, autores das pro
posições das Comissões os respectivos
:Relatores e, na· sua ausência, o Pre-
sidente da Comissão. '

Art. 69. Quando fôr solicitacta a re- .
tirada. de uma proposição, que tiVer
parecer contrário, o PresIdente defe..
rlráêsse requerimento, independente
mente de votação...

Parágrafo único. Para a retirada. de
uma proposição, que tenha parecer
favorável ou à qU:lI se haja oferecido
emenda, o requerImento dependerá da
2 provação da Assembléia.

QUARrrA PArtrrE

CAPíTULO 'úNICO
Dt\S QUESTÕES DE ORDEM

Art. 70. Tôdas as qUE:stões de ordem,
serão, soberana e conclusivamente, re
solvidas pelo l?r:e~idente.

§ 1.0 Durante as votações, as ques~

tóes de or<iem s6 poderão ser leVanta..
das em rápidas opservações, qUe Dão
passem de cinco minutos e deSCle que
sejam de natureza ti. influir CUreta..
mente na marcha dos trabalhos. e na
dedsão da matéría, corrigindo qual..
quer engano ou chamando ,a atenção
para um artigo regImental que não
esteja sendo obedecido.
• § 2,0 Quando o Presidente, no correr

de un'l.a votação, verificar que a re
clamação pela ordem náo se refere
efetivamente à ordem dos tra"balhos, ,
poderá cassar a palavra ao Represen
tante que a houver solicitado, convin
dando-o a scntar~se~ e prosseguirá ria
votação. .

DISPOSIÇÕE:S 1:-'IN'AIS

Art. 71. A Assembléia Constituinte
não poderá discutir ou votar qu.alquer
assunto eftranho ao projeto de Cons
tituição, enquanto êste não fôr apro
vado, satvo os casos previsto~ neste
Regimento.

Art, 72. Nos casos omissos neste
Regimento será dêle elemento subsi
diário o da Câmara dos Oeputados de
15 de setembro de 1936.

Sala :!as Sessões, 25-2-46. - Nereu
Ramos. - Pessoa Guerra. - PrafUJ
Kelly, com restrições.

Para a elaboração do substitutivo da
Comissão nomeada pelo Presidente da
Assembléia Constituinte para ela
borar projeto de Regimento I..'"1terno
foram adotados integralmente, ou
:lproveitapas parcialmente, as seguin...
tes emendas do plenário:
EMENDAS ACEITAS, IN1'EORAi.MENTE, OU

Df SUI3STITU'l'IVAS:
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b CapitUlo Da Urgéncia não precisa
ter autonomia, passando o· respectivo
artigo 70 e seus parágrafos a consti
tuir artigo intercalado entre os atuais
56 e 57, no local destinado a requeri
mentos.

Quarta

As disposições a.tuàis dos' artigos 71 ,
a 75, inclusive. deverão figurar ao pé
do capítulo Da comissão de' policia
(atual artigo 9). desaparecen-do, assim,

·0 capítUlo Da Policia. Acurcio
Torres.

3

Redija.-se o § 2.° do art. 1.°:

"§ 2. o A'USlentes, dUil'l8lll.te a sessão
da .Assembléia, o Presidente,.' os Vice-.

o Titulo V, Df! ordem dos trabalhos.
deverá ser composto de quatro partes,
a saber:

Primeira Parte:
Capítulo I, DaJ sessões;
Capítulo U, Das sessões públicas,'
Capítulo ro, Das atas;
Segunda Parte:
Ca.pitulo l, Dos debates;
Capitulo U, Dos apartes;
Capitulo ·m. 'Dos requerim.entos.
Terceira partp.:

Capitulo r, Dos processos de vota
ção;..

capítUlo II, Da' verificação d.e vo
tação;

. Capitulo m, Do adiamento de 'VO
tação,'

Capitulo IV, Da retirada de pro
posição:

Quarta parte;
Ca.pitulo único,' Das questões de ar- .

dem.

Primeira

I'A Assembléia Constituinte resol
ve adotar para os seus trabalhoso
seguinte R.egimento Interno".
Acúrcio Torres.

Como preâmbulo do Regimento In..
te:mo, antes do seu capítulo r, ins..
crcva...se:

Dê~se l1:. matéria do Regimento In~

terno ordem mais lúcida e menos em
pírica, n.proxim~ndo os assuntos pela
contiguldnde que devem, lógica e ne
ce:,sariamente, ter.

o Regimento Interno deve começar
por Titulo l. Der. AssembZéia Consti
tuinte, tendo Cnpltulo 'único - Sede
e atribuições assim concebida a sua
primeira dispo.:r~çâo:

"Art. - A Assembléia. Constituinte.
eleita a 2 de dezembro de 1945 para
restaurar o regime democrático nos
Estw.os Unidos de, Brasil. reunir-se-á.
para todos os seu!:> trabalhos" salvo .
motivo de fôrça maior. no PalácIo
Tiradentes, sede da antiga Câmara
dos DE:putados, no local de· onde foi
condUZido ao pa.tibulo, por amor à
liberdz.de da Pátria, José JoaquIm da
Sllva Xavier"."

Seguir~se-ão os ::..tuaís arts. 76 e
respectivo parágrafo e 77 do projeto ..

Segunda

A matéria do projeto do Regimento
deve ser assim dísr' sta .harmõnica
mente conl a sucessãl.l dos atos e fatos
que prevê.

O seu titulo II. Da organização e do
ftLncionamento. deve ser constitufdo
de . do~s C3.pítu!os: •

Capitulo I, Dos constituintes, abran
gendoo atual llrt. 26 e seus pará..
grafos;

C:lpitulo lI, Das vagas, abrangendo
os a.túaisz.rts. 27 a 29, inclusive.

O 'ritulo lU. D(L direção dos traba
lhos,' deverá ser composto àOs capítulos.
que tem, atuo.lmente por epígrafe Da
Mesa, Do Presidente, dos Vice-Pre
sidentes c dos Secretarias. numerados

sucessivamente, nessa. ordem. •

,e: M'ê~ 9A ~ ~E ITA-S \,,(.lJ;!C.fn.l~N'\f; o u ~ I)J\.
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I O TitUlo IV I Da elaboração àa Co't:.3...

tituição, deverá ser composto' de do1s
capitulos: .

Capitulo 1, Do. comissão da Consti
t1lição (e núo constitucional) com os
atuais artlgos 10 a 12;

Capítulo lI, Do projeto da. Consti..
t'U.ição (da e não. de) I com o~ atua.is
artigos 13 a 25. '. .
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,Presidentes, substltuj..los~ ..ão os Se..
.eretáirioS, na sua ordem n1.1!Il1lérk;a."
- ACUTCio Torres.

4

Redija-se o § 4. o do axt. 1. 0:

"§ 4. ° OS membroc da Mesa, efe
1I1vos e -suplentes, não poderão parti
cIpar de qualquer comissão lntern·a
além doa de Polícia." - Acurcio Tor
res. -

5

N.o 2

Subst1'-;'ua-sc o § 5.° do aa-t. 1.° por:

"Veriflcando-se a v·aga de qualquer
cargo na Mesa. fM'-5e-à" imedlata.-

. mente, a eleição do SUbstituto". .
Rui ele Almeida - Vargas Neto· 
Segadas Viana - Paulo Baeta NeVes
- Romeu _de Fiori.

6

Falta.m no projeto d-islposic;óes sô-
, brp o mooo pel'O qual se el-egem os

membros da Mesa. inclusive vloe~pre

sklentes e suplentes de secretá.rio.
Acurcio Torres.

EMENDAS AO I\RT. 2. o

Parecer a favor

7

Modifique-se, assim, a al:fntea 3 di)
Paxâgrafo único elo. art. - 2.°:

"Co!'JVocar sessões extra-ordins.nas
d'eteTminando-lhes a hora;" An..
tenor Bogéa.

8

- No aa:t. 2.°. § 5.°. depois da
palavra "questão" acrescentar: "em
debate". --:- Barreto Pinto.

9

Quanto à alínea 7, substituir
"retira.ndo~lhe" por cassando-1be"~

Rui Almeida - Vargas Neto - Se..
gadas Viana - - Paulo Baeta Neves
- Romeu de Fiori.

10

Suprimir o· deanonstrati'Vo é~e no
inciso 7.° do art. 2.° - .Antenor Bo-
géa. .

11

6UlbstitU1r pe1.a preposição a o ao
or~eado (à) que precede os su1)s
tani1'Vos discussão e votação, no in
ciSo 8. 0 do art. 2. o (Oompare-se, a.
êsse -respeito, o citl:\ido inciso como
o ~ 3. o do M"t. 56). - A71.tenor Bo
gé"'.

12
Ao n. o 13 do artigo 2. 0: SUlPrtm:a-5e

"do mod'o que julgar mais conveni-
ente" . Café Filho.

13

No art. 2.°, n.o 14:
Substi-tua-se a. ~res.sã.o usempre

qu-e verifique não pod,cr". .. por Ilsem_
pi-e ~ue não puder"·... - Acurcio
TmT~. .

14
Qua..nto â. 16, redigir assim:
"assinar, pessoalmente; a correspon

dêDiCla endereçada ao Chefe da Nação,
ai qualquer Chefe de Estado, ou -as
sembléias estra.nb.~ira5P1. - Rui AZ-·
meida, - Vargas Neto - Segadas
Viana - Paulo Baeta- Neves - Ro
meu de Fiori.

ARTIGO 3.0

Parecer a /avCYr

15

No art. 3.°, in fine, substituam-se
-aspaIavras - "projetos, lndicac~s ou 
requerimentos" - por Itâ, Assêmblé191
~ualquer proposição." - ACtLrcio Tor
res.

-AR'l'IOO 5.0

Parecer favorável, em substitutivo

16
/ Artigo 5.°, inciso 2.°,

Substitua-se pelo seguinte: "Ler à.
Assembléia Constituinte, em resumo
os ofícios do Govêmo e dos Juizes ou
rrribUIla1s, e bem assim qualquer I)U~
tro pa.pel cujo conteúdo deva ser co..
municado em sessão." _

Justificação: O projeto esqueceu os
,juÍZes e Tribunais, órgãos .de outro
Poder, C que por .isso devem ser ex:
pressamente nomeados. Também pro
pomos uma alteração de formru, desti~
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nada a evitar aquele "ler" os papéis
que devam ser "Udos". - Amando
Fontes. - DurvaZ Cruz.

hR~IGa 6,0

Parecer favarável

17
Substituir no art. 6.°, n.o 2, Nacio

nal por Constituinte. - Antenor Bo
géa.

18

Nos artigos 6.°, n.a 2 .e 71, para
uniformidade com as demais dtsposl
ções do projeto, deve-se substituir a
palavra - "Nacional" - por
·/Constituinte". - AcúrC'io Torres.

AR'J:'Xc:O 9.°

Parecer favorável com su.bstitutivo

19

Acrescente-se uma alinea no arti
go a.o, "fazer as 'nomeações que se ve
rífic3Jrem n05 quadros do pessoal das
Secretarias da Câmara e do Senado,'
e desIgnar os &eus substitutos nos ca
sos de llcença!'

Ju.stilicaçáo

Antes de instalar a Assembléia, o
que deveríamos fn.zer primeiro era ele
ger a Comissão Executiva do Senado
e da Câmara. Agcra é tarde. Urge;
porém, regul~r a situação dos funcio
nários das Secretarias éaquelas duas
casas do Parlamento Nac1onal. As va
gas que se .ver1!lcarem e as substitu1~

~ões devem ficar a. cargo·daComi'Ssão
Executiva da Assembll:la e não allvre
critério do Poder EXecutivo.·
, 5.S. 18-2-46. - Barreto Pinto.

20

No artigo 9.°, letra b, in fine:
Suprima-se a última. paiavra -' "l~

gislativos". - Acúrcio Torres.
ARTICO 10

Parecer favorável

21
. No artigo. 10.°, § 1.°: Substitua.~se

'448 horas" por J'24 horasH
• - Ca.fé Ft..

~.

22

No. a·rUgo 10, ~ ~.o. substitua-se a. pa.
lavra - i-substituto" - por I'suces
sor" -- e acrescente-se, in fine, .Ipar':'
t1dária/'. - Acúrcio TC»'Tes.

23

Ao artigo 10.0, § 4.°: Acrescente-se
.,e os funcionários que a ComIsSão
julgar indispensáveis à. boa march~

dos serviços." - Cajél?ilho.

24"-... -.
Com substitutivo

SUbsti.tuiros parágra1'os resp~tlvos
-pelo seguinte:

Parágrafo único. '(Fica ao critério
da. comissão f1xarprazo durante o
qual poderá receber sugestões" ao an
te-projeto tanto do plenário da.,· As-

sembléia.Constltuinte como do públi
co em geral.'" . .

Sala das sessóes, 18 de fevereiro,'de
1946. - Osvaldo pacneco da. SiZ'L'a. 
Mauricio Grabois. - Carlos· Mf.lrí~

ghela. - Mílton Caires de. Brito. 
Alcides Rodrigues Sabença. .- Gregó
rio Bezerra. - José Maria CriWim. ~
João Amazonas. - Joaquim... Bc:.tista
Neto. - Jorge Amado. - AgostinlLo
Oliveira. - Olaudino José da Silva.

ARTIGO 11

Parecer, a favor

25'

Substituir na se~unda' llrlha do arti
go 11 do modo por 'Pela maneira, oa
:-aevitar a repetição da última Unha
daquele dispositivo. - A:ntenor Bo-
géa. . .

26

Acrescente-se ao art. 11:
Parágrafo único. A ·Comissão terá

o prazo de trinta dias, prorrogável por
mais quinze, a juizo da Assembléia,
para elaborar. o projeto de Constltul-'
ção. .

Sala das Sessões, em 18 de feverei-
ro de 1946. - Paulo Sarasate. .

27

Redija-se o artigo,11:

Art. 11. A' Comissão fará a dis
tribuiçáo do seu traba.lho do modo
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que julgar mais. conveniente à. elabo~

ração do pl'oJeto de Constituição e
marcará 'prazo para duração dos de·
bates de modo a não· haver prote
lação.

§ 1.0 Qualquer deputado ou Sena
dor poderá enviar à Comlssão,' por
intermédio dos representaontes de' lÍeu
partido, sua contribuição à ela.bora.
ção do projeto constitucional.' - $00.
res Filho.

AR'J:.tOO 12

Parecer a. favor
28

Ao artigo 12 dê-se esta redação:
..Art. 12 - As deliberações" da Ocr..

missão serão tomadas por malor1a. d.e
votos desde que presente mais da me

, tade da totalidade dos seus membros.
contado o Presidente. que terá direi..

. to a voto/' - AcúrCÍo Torres,

29 ..
Ao art. 12 acrescentem-se os seguin

tes parágratos:
I

§ 1.0 - O voto que não fOr de
aprovação poderá ser dado com
Únla das seguintes !órmulas: "ven
cido" ou "com restrições".

§ 2.° - Cada membro da. Co
missão poderá apreseIl8r. no mo-
mento da votação, ou.!a reunião
do cUa, subseqüente, a justificação
escrita de, seu voto.' - Barreto
Pinto.

Aa1'IGO 15

Parecer a favor

30

No artigo 15:
Após a expressão - "bma tinlca

discussão" - red1ja,...se assim: "du..
rante trinta sessões, nomáx1mo,Fin
da a trigésima sessão, encerrar:'se -ã.
automãticamente, a discussão!~

Acúrcío Torres.
31

No artigo 15, onde se lê "sessões
acima determinados", redlJa-se "seS
sões referidas no artigo precp.dente."

Onde está. - IIpoderáo os. SenadO" '
res ou Deputados que... " redija-se
#'poclerão 08 que... ". - AC'ÚrCÍo Tor
res.

·32

Ao 21rtlgo 15. Supr1ma...se o § 2.0. 
Café FiZho.

hR'l"IGO .16

Parecer favorável em su'bstitutíoo

33

I

Art. 16~ Onde se lê:' cada Sena
dor ou Deputado terá direito de ta..
lar uma vezpe!o prazo de meia hora",
redigir: "cada Senador .ou Deputado
terá o dire1to de falar uma vez Da. dis..
cussáo de cada. capitulo, pelo prazo de
uma hora"• Onde, se cliz: "os rela
tores poderão falar pelo prazo de uma.
hora", redigir: IIOS relatores poderão
falar pelo prazo de duas horas". Su..
primir a parte final do Art., desde 8.5
palavras H se antes de findas as trinta
sessões", até o fim.

II
Conservar o parágrafo' respectivo.
Sala das Se:;sões, 18 de fevereiro

de 1946. - Osvaldo Pacheco da Silva
- Maurício GraboiS. - CarZDs' Mari
gn.ella. ;.... Milton Caíres Brito. - AZ
cides Rodrigues ,Sabença. - Gregó
rio Bezerra. - José MariaCrispim.
- Joaquim Batista Netto. - JoâIJ
Amazonas. - Jorge Amado. - Agos
tinho Oliveira. - Claudirio José da·
Silva.

~'tIGO 18

Parecer favorável

34

, ;R.edija..se o art. 18 pela forma. se-,
guinte:

j4 Art. 18. Findo êste prazo, o Pre
sidente da Assembléia darA, com ou
sem parecer, para a ordem do dIa s~

guinte a votação do projeto constitu
cional e respectivas emendas. Essa
votação será feita por Títulos e Ca...
pftulos, quando o Título estiver por
essa forma. div1dido, salvo as emendas

Parágrafo únicO: Encaminhando
a votaçã.o· de cada Titulo, poderá usar
da palavra. pelo praz15"de meia hora.
um representant~ 'credenciado por
qualquer dos partidos com representa.
çãona Assembléia. .



Sala das Sessões, 18 de fevereiro' de
1946. - Jacy 'd,e Figueiredo. - .Art'hur
Bernardes. - Eurico de Sou~a Leão.

- Mário Brant. -' Bernardes 'Fi
lho. - P/1.ilippe BaZbt.

35

... ·No art. 18:
Substitua-se "projeto constitucio

nal" por "projeto da C0J3stltuição·'
S. S. - 18-2-46. .

(Assinatura ileg1vel1. '

, AR:t'IGO 19

Parecer a. favor

36

Acrescente-se ao final do art. ' 19:
"ressalvado o direito de destaque".

,Sala das Sessões, 18 de tevereiro de
1946. Hermes Lima. '

37

Acrescente-se ao art. '19 entre as
palavras "prejudicadas tôdas as" e
"que tratem" o vocábulo "demais".
-Rui de Almeida e outros

38

Suprimam-se, no mesmo artigo, as
pala.vras "multo ou", colocadas entre
os vocábulos "sendo" e "várias as
emendasu

• Rui de AZm~. e
outros.

39

No art. 19, onde esté. "assunto e
que colidam" redija...se Massunto, ou
que colidam'" . ••. ..4.C'UTCÍO T6rres. .

40

Redija-se assilll o § 1.° do art. 19':

14As votações .. serão praticadas pelo
sistema simbólico,' mas poderã.o ser
pelo sistema nominal, __ desde que
assim resolva a Assembléia, a reque
rimento de qualquer dos seus mem-

,bras" •

'Sala das Sessões, 18 de fevereiro de .
1948. - Hermes Lima.-

41
Susbstituir no art. 19 § 2.° ex-ollf..

cio por de. ofício (Ver' a respeito o
art. "28 §. 2.°) . - Antenor Bogéa.

ARTIGO 20 '

Parecer favoráveZ

42

RedigirdategUinte maneira o ar
tigo20: "No momento das votações e /
no :lnt1.uto de encaminhá.-Ias, poderá
o Constituinte que for primeiro signa
tário ela emenda, relator geral de pro
jeto. ou relator parcial, da'L' explica
çbes que' não excedam o prazo ele dez
minutos" . .

JustUiCação

A 'matéria contida no dispositivo,
tratando,' como trata; dos,·-direltos e
deveres dos Deputados e Senadores,
não pode ficar ao lado de assunto in-

. Iiclramente diverso, qual seJa a mar
cha do projeto de Constituição.

,
A. distrtbuição das matérias deve ser .

uma preocupação prinlorcÍial datécn1ca
legislativa ~_

Sa.la das Sessõe-s.-·em 15 de fevereiro
de 1946. - Ernani Sátyr'o.

. 43

Redija':se o art~ 20, assim:
"Nu momento das votações, poderá

o Constit\iPte, primeiro 'signatário da
emenda, .tor geral do projeto~ou

relator parcia.l, dar expllcações, du
rante ,dez minutos, a !1m de encam!
nháAas". - Ru! de Almeida e outros.

ARTIGO 21

Parecér favorável em substitutivo

44

No art." 21, .onde es~á "Diário das
sessões" - redija-se: "D1árlo do Po
der ~glsIativo". - Aeurcio Torres.

A.."tTIGO 22

Parecer favorável

45
No art. 22; d~pois das palavras: " ...

Senadores e Deputados presentes" 
acrescente-se: "sem acréscimo de
quaisquer e1.:pressôes aOS seus nomes
parlamentares" ~ - Barreto Pinto.
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,ARnCO 23

Parecer favorável com substitutivo.

46

Substitua-se por v1rgula a conjunção
e no seguinte trecho do art. 23: .

" ... não, havendo hora para o ex
pediente verbal e devendo ... ". - .Rui
Almeida e outros.

. A'R'l'XGO 24

Parecer favoráveZ

47

RedIgir assim a última parte do ar
tigo 24: I' ••• comunicando-o â Assem
bléia". - AntenaT Bogéa.

ARTllôO 2:

Parecer f~voraveZ

L 48

Depo!s do art. 25, a.cresc;ente-se um
titulo liDos constituintes", porquebá
<'TIdentemente eqüivocr .. coloca.ndo-se,
por exemplo, o art.· 26, que diz· res
peito à inV1olab1l1dade, abaixo do ar
tigo 25, dispositivo que se entende
com a marcha do projeto constitu
cional.

sala das Sessões,· 18 de Feve:teiro
de 1946. - Barreto Pinto.

49'

.Ao art.' 25 suprima-se o parágrafo
únko.

Sala das Sessõeli, 18 ele fevereiro de
1946. Soares Filho.

50

Suprima-se () parágrafo único do
art. 25.

Salas da::: Sessões, 18 de fevereiro de
1946. - Café i?ilho.

AR7'IGO 26

Parecer favorável·

51

Como e onde convier:

Artigo - Os deputados diplomados
.que compareçam às sessões depois
de aprovado o pres(;nte regimento
prestarão o cODQpro~so seguinte:

"Prometo guardar a Constituição fie ..
deral que fôr adotada. desempenhar '
fiel e lealmente o mandato que me.
foi coní'iadoe sustentara união, a.
integridade e a independência do
Brasil". - Café Filho.

52

Ao art. 26. ,
Suprima-se o § la do art. 26. 

Soares Filho.
53

No artigo 2-6, no § 2.":

d • • • para que êle resolva... "
êle, ai é o Presidente da Assembléia,
rt-dlj~-se

..... para que ela resolva... '~ ela é
a Assembléia. - Acurcio Torres.

54

Redija-se da.segu).nte fomia o D.o 2.0'
do § 3.° do art. 26:

'~aceitar ou exercer cargo, comissão·
ou .emprêgo .públlco remunerado, sal
vo função. de' Ministro de Estado ou
missão diplomât1ca., mediante licen
cença da Assembléia". - .Rui de Al~

meida e outros.
55

Acrescente-se ao n.o " do § 4.°, de
pois da expressão ad nutum

.. sa.lvo o disposto no item do pará-
g:-a.fo anterior". &

56

~ 4.° - Redigir assim o itelD,' I 
..Ser ctiretor, proprietário, sócio ou
membro de Conselho de Administra..
ção ou Conse1ho Fiscal de emprêso.
.beneficiada. com privilégio, isenção ou
favor, em virtude de contrato. com a
admin1stlfLção pública". - OStoaldo
Pacheco da Silva c outros.

Artigo 26, § 5.°

Altete~se a redação elo que vem es
crito depois da palavra ocupe, pelo 8e..
gulnte: '"não podendo, na vigência :ia

r :mandato, ser pro:novido por mereci-
Dlento". .

Justificação: Visou o projeto, evi
dentemente, tolher que o Executivo
de. como prêmio' ao funcl<:mário públ1~
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sempre que ocorrer vaga. Ora, seria
contrariar'n Iegjslação ordtnána., que
prevê 11 convocação do suplente. Com .
a redação que propomos, tanto' 6e po
de dar a nova eleição, como a con
vooação.

Sala das Sessões, em 15 de fevere1..
~o de 1946..- Ernant Sátyro.

~

58 .

ARTIGC· 28

Parecer favoráveZ
63.

No art.' 26, § 10, após a palavra '
'''substltuí~lo'' - acrescente-se~"se se
tratar de Deputado". -' .Acurcio
'.i'orre8.••

Acrescente-se ao § 6.° a . palavra
'Iqualquer" • depoiS das}::' 'T::was I're
presentante da Nação ou de'

59

Art. 28 - Onde se lê: lia comun1~
cação da va.ga ao Presiden'te do Su~

perior Eleltoral, etc.",· redija..~e "a
Imediata convocação do Suplente".

Sala das Sessões, 18 éle teverelro
de 1946. - Osvaldo Pacheco da Silva•.
- Mauricio GraÕois. - Carlos Ma-

. ri(Jhella: - Milton Caíres Brito. -
.Alcides Rodriguets Sabença, - Gre..
gorro Bezerra. --JOIé···14aTia Crispim.
- J.oaquim Baptista Mello. - João
Amazonas. ~ Jorge Amado. - Agos.~

. tinho de Oliveira. - Claudino José da.
Silva..

Substitua-se o § 8.0 do art. 26 pelo 65
sef1,~nte: . Art 28 ~T' § 10 l{ 2 o

"'Em caso de vaga o subsídio será. .. . ,/,,,,05 • e:r ., onde se:
devido ao substituto 'desde a data em lê: "Superior Tribunal Eleitoral" le1a~
que o Constittünte tomou .posse". ·--'se. '~1.'J:1bunal S~per1or Ele1tora:l" que

é a denominaçao legal, desde o De..
60 ereto n.o 21.076, de 24':'2-1934 até--o'

Decreto-le1 n.o 7.586, de 28~5-.L945

Suprlma~se o § 10 do art. 26. assim se procedendo em todo o Reg1~
61 mento, onde houver a citação· daquêle

o . órgão judiciário eleitoral.
sUPrlma-s! o} 10. do art. 26. Sala das Sessões, em 18 de (ev,rel...
Sala. das tiessoes, 18 de fevereiro de ro de 1946. - Barreto p. t

1946....... Lau.ro Lopes. m o.
. 62 AR'rIGO 29

Parecer lav~TQvel

66
.Redlja..se ass1I.tl o art. 29:
Art. 29. - .A renúnclavoluntAr18

d<.J Z2'lsndato lndepende da aprovação .
da hssembléla.· (: se efetiva, automAti
camente, desde que a Assembléia dela
tenha conhecimento, oralmente, quan
de.. feita. em. sessão, QU por escrito. de
poiS de lida 'como ma.téria. de eXlle-

Ao art. 28: cUente" .
Na pa.rte final dêsse dispositivo, de-

pois das .palavras "Superior Tribunal Ao tempo do lmpérlo considerava-se
Eleitoral", em lugar do que. está es- o mandato politico mu'Uus a que o c1-
edto, d1ga..se: "para as devidas pro- dadão não tinha o direito de desertar.
vidênc1as" : . Assim. nas primeiras leis de organ1-

Jv.sti/icaçáo zação municipal e de jufzes de paz.·
Dois casos ficaram célebres nesse sen..

Do modo como está o projeto, far.. tido: o. de Sonórl0 Hermeto, marquês
se-la :obngatõr1a1Il:ente nova eleição,·, do Paraná, cujo manda'to de deputado. .'

co, investido no ma.nda.to,~ qualquer
promoção incabida. Mas foi longe de
mais, restringindo as ascenções 1un-

. clOnais Bipenas ao prLlc1'.Plo da anti·
guidade. E isto porque há serventuá
rios, de várias categoria.s, cujas pro..
moções não· estão condicionadas ao
critério de .merecimento e antiguida
de. Para sua elevação a pósto mais
elevado 'nenhum requisito exige a leI.
E assim, não é justo del'xã.-los, duran
te todo o periodo em que estiverem
corno representantes da Nação, prt..
vados de qualquer melhoria em suas
calTeíras funclomus. - AmandO' F011
tes - DUTval Cruz.
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"

f 01 mantido pela Câ.mara dos Depu-'
~ tados, apesar de revogado pelo elei
tc..rado, sob aquêle fundamento. E o,
do Barão de Mauá, cuja renúncIa a'
Câmara ,dos Deputados não aceitoU,
5cb o mesmo fundamento. Ma.is tarde,'
porém. começou-se a admltir o dlreltc
à renúncia, até que se inclLdu no Re
gimento Interno da Câmara dOb Depu
tados disposição declarando a r~nún
cia completa e acabada desde que- o
plenário dela tivesse cClnhecimlnto,
independentemente de delib~raçâo.

Dai, porém, a querer tornar completa
e acabada renúncia 'que ainda não
é acabada, nem completa,' por dela:

. nâo ter conhecimento o poder que,
afinal, a homologa, é grande fi dife
rença, que não deve ser tomada como
de somenos importância. Acurcio
T~~. '

" ARTIGO 30,

Parecer favorável
67

Acrescente-se, in fine - "si, não tõr
caso de convocação de suplente de
deputado". - Acurcio Torres.

AR:r. 31

Parecer favorável
68

Art. 31, § 1.0,
Suprim:1m-se as palavras i'excet.o

aos sábados", e acrescente-se, no ti
nal: U Aos sábados, as sessões se rea,,:,
lizarão das 9 às 12 boras".,

Justificaç{io: O desejo da Assem..
bléia, traduzindo, aliás, o anseio de
tóda a Nação, e acelerar a promulga.":,
ção da nova Carta. política. Ass1m~

nada aconsE:lha que se perca um dia.
de trabalho em cada semana. A efetua
ção das s~ssões, aos sábados, na par
te da manhã, propiciará aos Srs. R~';'

presentan tes 48 'loras do repousa de
que Isão carecedores. - Amando
Fontes. - DurvaZ Cruz.

69

Sub$tituir no art. ,31. § 2.° ex-o!..
cio por de oJ!cfo. - Antenor Bogéa.

70

Redigir assim. o § 5.° .do art. 31: ·~·O
Presidente. sempre que convocar um.'\

sessão extraordinária fara a comun1~

cação aos Constituintes, em sessâo
. ou em publicação no Diário ela -4.9.. '
sembléia;· e, quando julgar necessá
rio, envlar-lhes-á telegra'ma urgente
partfcfpançJo a convocaçúo e solici
tando seu comparecimento". --- An..
tenor Bogéa.

ART. 32

]>arecer favorável

71
CondenseJ;rl-se em um s6 os §§ 1.°

e 6. o dI) art. 32. - <Assinat1ll"a üe..
g1vel) •

ARX: 33

Parecer Javorável

'72

Redija-se o parágrafo pr1me1ro do
art. 33 da.' seguinte forma:

"§ 1. 0 - O Senador ou D~putado

só poderá falar sõbre a ata para te..
t1!icá-Ia; .mas lhe será faCUltado en..
viar à mesa. por escrito, qualquer de
claração ,ôbre ela.. .

Sala das sessões, 18 de fevereiro'
de 1946. - Domingos Vellasco.

'13

Redija-Se assim o § 1.o do aI't1qo .
33:

"O constituinte s6 poderá falar
uma vez sObre a ata, para. retttt..
cá-la, 'e no mMctmo por cinco mt
nutos". - Barreto Pinto.

74

Supr1ma..se o § 3. o do art. 33, Visto
haver s~do proposta a sua fusão com
o § 1. o ..ào mesmo art. 33.

Sala da~ Sessões, 18 de fevereiro
de 1946. - Barreto Pinto.

75
No art. 33, após a palavra. -ata".

Intercale 'Se "si o não tiver s1do an-,
tes n e l in tine, suprImam-se as pa..
lavras ,"pelo' voto dos Representant.es
presentes". - Ácurcío T6rres.

ARTIOO 34
. Parec,er favorável

76

Substituir no artigo· 34. § 1.°, darei
conta elos por mencionará os <Essa
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para sa.Ir de sua repartição a fim ão '
fazer compra prC(:1sa avisar ou pedir" I

licença ao chefe da seção, 'fmesmo por'
momento" .

O § 6,0 como está redigido já deixa
bem compreender o dever ,de cada
11n.. Se se retira do recfnto é ev1.dente
- há. motivo' jus1:<>, "mesmo por mo~

nlencos" .

s. S., 18~2-1946. - Ba.rreto :Pinto.

83

Redigir assim o art. 35, § 7.° '7' fI A
votação não será lnterrompioi:la, salvo
St: terminar a hora a ela destinada".
- Antenor Bogéa.

ART.tCiO 37. .

Parecer favorá.vel

84

AnTIGO 3S

Parecer javo'ráveZ

81

Ement1a ao' art. 35:..
suprima:-se os §§ 5.0 e '6.0

Justiti:Jação

O Representa.nte, por 51 s6, certo
que conhece' os seus deveres.

Nãoo há motivos, pois, para OS enun
ciar nessa medida.

Sala das Sessões. em 18 .de feve
reiro de 1946. - Lino. Machado. 
'A.larico Pachecq. - Aldemar Rocha.
- Alde Sampa.io. - Jurandir Silve..
- Helvecio Coelho Rodrigues. - Lean-
dro Maciel. Rap1z.ael Cineorá.
Café Filho.

82

Suprima;"se o § 6.0 do art. 35: O
oonstitU1nte não é um funcionário qut'

Art. 37, § 2.0

Ao invés da. expressão fedo Presiden
te anuncla'~ cUga..sé" "de o Presidente
anunc1ar" • ,

Justificação: Simples emenda de J"e
dação. rolo caso, não· se deve dar a con
tração, pois a preposiçáa está Clireta
ment'el1gada ao verbo a.nunciar,

A:mo,llào Fonte8. - /)urval Cruz.

85

SubstItua-se pelo segu1nte a· parte
final do § 3.° do art. 37:

f· ••• 3o menos que ,se encerre a dis
cussão do assunto que a tiver deter-.
D11nado" ~ - Rui de AZme%da e outros.

ARnco 38

Parecer fa.voráveZ

.86
Artigo 38,

Acrés~ente-se: . li e bem ass1m dos
discursos que estiverem sendo profen
dos" .

Justificação: Convem dar-se à. Mesa'
poderes para 'ex.igir 'que as coaver
seções no recinto não 'seJam em 'tom
que impeça a perfeita dud1ç!\.o dos
discursos.' - Amando Fontes. --: Dur- ..
vai 0ruz.,
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ÁRTICO ;39,

Parecer favo7'ável

87

No art. 39, § 5.0, acrescente-se: in
tine:, "confiado à con:-'(lrvação ,do Ar
quivo de uma das Camarab do Parla
mento Nacional','. - Acurcio TorTes.

ARTIGO 43

Parecer favorável

88

No art. 43 substituir à discussão e
à trp7'Ov.at;ão por a 1l.Scussão e apro
'Daçâ(): - AntenoTBogéa.

ARTIGO 4ti

Parecer favorável

89

No art.' 46. 1.0. substituir anti-Te
gimentalmente por .antirreg1:ThenlaL
mente (Comparar com o art. 54). --:
AnttmOT B?r;élJ..

90

Ao art. 46 § 2.°.
Acrescente-se "ou Senador".
Soares Filho.

'9l

Emenda ao art. 46:
Suprima-s~ o ~. 4 o.

Justificação

E' inaceitável, por cUtatorial, a me..
.<lida. prevista em tal pa.rágraf~. Onde
se admitir que o Presidente da As
sembléia, venha: 90' dispOr' de tal fôr
ça, a POllto de poder conVIdar um
Representante ,a retirar-se do reclri.to,
durante as sessões?

',Sala das Sessões, em 18 de feve
reiro de 1946. - Uno Machado
Alarico Pach.eco. - Alclemar Rocha.
- Leandro Maciel. - Raphael Cin·
corá. - 'Café Filho.'

92

Suprima-se o ~ .. 4.1) do art. 46.
Antenor Bogéa.

93

Considerando que. a. índole e fi, edu
cação dos parlamentares bra~lleiros ja
mais J;1ermit1r1am tomasse um depu-

'tado a atltuí:le que o § 4.° do art., 46
prevê e'~Une;.

Conslderandc que tal dispositivo, Do
ser pOsto em práticn., provocaria inci
dentes, cUJos rerlexos, ~ora cta Câma-,
ra, permitiriam tendencIosas. exp~ora...
ções contra a Assembléia; ,

Considerando l.1ue um deputado, cUJa
conduta1he permitisse proceder ·:lo
modo a que se ("Nere o pd.ragra!o em
aprêço, Jamais obedeceria aq1Jele ··con..
vite" para retlrar-'se do reclflto, o que
importaria na quebra. irremeaiável, da
autoridade do PreSIdente; .

Oonsiderando qUE' em casos como. o
focalizado, a proVídênc18 ~5 suspen
sã.o da sessão, estabeleclC1al

[10 ~ 5.0
do art. 46 é malS aconselh3.veJ 'e de
resultados mais práticos c seguros,
propronho, em· emenda:

"Suprima-se o § 4.°. do art 46".

Sala das Sessôe,c::, 18 de teverelro de
1946. - João Mp.rv.Les ~

ARTIGO 47

Parecer fa'VoTáv.el

94

No artigo 47, § 4.0, onde está
.. ao Secretário da Presidência"

deverá estar
"ao 1.° Secretár1o". - (Assinattn'a

, llegivel) .

..ARTIGO 48

.Parecer favorável

95

Na alínea a do art. 48 acrescente-se'
"projetos de resoluções' para. fiéar
acorde com o disposto no § 5.° do ar
tigo 34.

S. S .. 18.~-1946. - Barreto Pinto.

AR'XIOO 50

Parecer favorável

·96

Ao art. 50 acrescente~se 'à, letra 4
i1,':'fine: "que será de cinco 'minutos
pnra a discussão da ata, questões pela
ordem' ou de ordem e para a funda..
mentação oral' .~: qualquer proposl-

- "S I:tJIfÍo .ç~. , - .. oare,~ ~t~;:. .
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. ' ..

102

.ARTIGO 57

Parecer tavOJ'árel

AR1'IGO ·58

'Parecer favorável

1M

. .
.Acrescente-se o seguinte § ao ar

Ugo 56:
"§ ....:. Os constituintes que desejarem.

qualquer informação das autorlda'CIes
públlca's apresentarão seus requeri
mentos escritos ao Presidente da As
sembleiaque . independentemente de
leitura em sessão debate e votação,
os fará. pul>llcal' no Diário do .Poder
Legi.slativo, com o respectivo despacho,
que não poderá ser retardado por' mais
de 72 horas. Em caso de indeterimen-:
to, o autor do requerlmentopoderá
pedir o pronunciamento da Assembléia.. .

S.S~, 18-2-1946. - Edmurulo Bar..,
reto Pinto.

ARTIGO 68

Parecer /avorõ:veZ
, 106 ..

.No parâgrafo único do art. 68 sub2s.
tituir; Quando houver sido reque~

da a por Para ao - AntenoT BogélJ.

ARTIGO 70

Pa.recer favOTável com 811.bstitutíDO

No art. 58, suprtm,a-se a expressoo
li de Vice-Presidente oufi por não exis
tir, atualmente, vice-presidente da
República. - Acurcio Torres.

ARTIGO 66

PareCer favorável
I

. ,105

Subst1tulr no art. 68, determinará
ficarem os 'demais 'prejudicados por
prejudir,ará os demais. ,- Antenor
Bogéa •.

do Regimento de 1936). - Edmundo
. Barre,to Pinto.

100

Substituir no § 3.°, a do ârt. 56,
soUcnarult:> por $OZíciOOdas. - Antenor '
Bogéa.

ARTIGO 55

'Parecer favorável

98

Englobar· num s6 os § § 2.0, 3.0 e
4.0 do art. 55, com a. seguinte. reda.. .
ção: "§ 2.° - Não serão admitidos
apar~s: '

a) às palavras do Presidente;
b) paralelos aos d1cursos; .
c) por ocasião do' enca~mento 103

devotação.-Antenor Bogéa. __ ,No art. 57 substItuir à . (antes de
AR'nCO 56 QJscusgão), .pela. preposição a. - Ante-

nor Bogéa. ' --."--.__.
Parecer favorável

99 '

ARTIGO 54

Parecer favoráveZ

97

< suprima.se o art. 54 (censura ~o

IlDIP" da Assembléia) porque a ma...
téria já está regulada como atribuição
privativa do Presidente (art.· 2.°, nú..
mero 11) •.

Sala das Sessões, 18 de :fevereiro de
1946. - Barreto PiTLto.

Artigo 56,
"§ 1.0 - Em lugar do adjetivo "in_

dependente", ponpa-se o advérbio
"independentemente"•

.. §2.o - Substiliua..se, também, o
vocábulo "independente" ;leias pala
Vras "não dependem". Mais acUante,
substitua-se "não" ·por unem".

" § 3.0 - letra a- Substitua-se a.
palavra "solleitado" por "soll.citadas" ..

Justificação: Tôdas emendas de re-
I dação. _ Antenar Bogéa. .

Com substItutivo:

101

Suprima-se a alineaa) do § 3R do
art. 56, em virtude' do acréscimo adl
anre proposto e dispondo que, a exem
plo do Regulamento de 1936, os reque-

. rlmentos de informações ao Poder'
Exeeutivo, lndepe~ do pronuncia.
mento. da ~ssem~ (§ 9.0 do art, 201
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107

Artigo 70, .,
Substitua-se o que está. escrito após

a palavra suplentes, pelo ,seguinte:.
"ou quando formuladas pelo licler de
qualquer corrente. partidá.ria represen.
tada na. Assembléia, ou seu substi
tuto".

Justificação: A sugestão visa ape..
nas tornar mais claro o dlsposl,tivo.
...... A:;rúZ7uU:J Fontes. - DurvaZ Cruz.

108

No art. 70, 8ICrescente..se, in..jine ou
"por cinco const.ituintes".

Justificação

Não sei por que o .. arrolbamento",
criando-se uma situação privilegiada.
para os constituintes, que são da Mesa
ou l1.deres!

·m lider de dois constituintes! Não
está certo. - Se o constituinte, que é
um representante do povo, assim o
entender, pode requerer urgência.
Ato continuo é. o seu requerimento
submetIdo a ~semblé1a, que concede-
rá, ou não, a urgência. .
S.S., 18-2-1946. - Barreto Pinto.

109

Art. 70 - A.::rescente-se 0I!de can..
. vier: ou firmados por 'V.1nte e cinco se
nhores deputàdos. .

Justificação

Não é comp~eenslvel qu·e haja um.a.
man.U'estação de ato parlamentar re5
tr1t< .a determinados elementos da Câ
ma.ra.. A concessão em virtude. de ~~1'

go ainda que poUtico, só se admite
quando não venha em detrimento dos
.demais elementos. cOqlponentes do
corpo legislativo. Permitir que três
deputados subscrevam um r~queri

~nto de. urgência e êste seja aceito
e por outro lado, não permitir ~ue a
próprta maioria .çla Câmara nao o
possa enca!l11nbar com as sua~ assi
naturas é estallelecer um ptlvilégio
que vem em redução à própria digni
dade do corpo legislativo. - Alde
Sampaio. - João Cleofas. - Egbe:t0
Rodrigues. - Jurandir Pires Ferret.ra.

AR'tiao 72

Parecer .. jaoorá:vel· com substitutivo

110

, Como· e onde 'convier:
Artigo. A Mesa da Assembléia des..

tinará uma. das salas do Edifício dO
;talácl0 Tirad.entes para 08 represen...
tc.-ntes da imprensa, rádio, agências
l.acio.nais e estrangeiras acredita.<las
junto à. Assembléia, do~ando-a doma..
terial n~essârio à ativ.Ldade de Jor..
n-allstas e locutores. .

§ 1.o . A secretaria da Presidência
determinará a remessa imediata à
Sala àe Imprensa de cópias dos re..
querimentos, .indicações, projetos, ou
qualquettnatéria escrita apresentada
à. mesa durante as sessões. "

§ 2.° O serviço de taquigrafia for..
necerá cópias dos debates à. Sala de
Imprensa.

§ 3.0 Os· jornalistas 'acreditados
ju..to à Assembléia constituirão um.
comité que se tomará responsável
perante a Mesa pelo complexo mate
rial destinado à Sala de :m.prensa e
pelas relaçpes gerais entre Jornalistas.

-locutores e a Casa. .
r Sala das Sessões. em 18 de fevereiro

de 1946. - Café Filho.

ARTIGO 73

Parecer favorável

111
Suprima-se o artigo 73, redundante

em fue do. n.o 14 do artigo 2.0. _
Acurcio Torres.

ARTIGO 74

Parecer favOrável

112

No art. 74 substituir deva terJ)or.
reclame. - Antenor Bogéa.

ARTIGO 76

Parecer farorável

113

No artigo 76:
Suprima-se a palavra I4Nac!onal".

- Acurcio Torres.

Parecer favoraveZ em parte
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114
. ,

Ao art. 76 e seu parágrafo único
. do Projeto de Regimento Interno 
Suprimam-se. '

Sala das Sessões, em 18, de feve;-elro
de 1946. '- Paulo Sarasate. '- Juran
dir Pires Ferreira.

115

Suprima-se o artigo 76 e seu pará,..
grafo. - Café Filh.o.

ARTIGO 77

Parecer ja1Y'I"'/'1.1eZ com substitutivo.

116

No artigo 77, in fine:
Sustitua-se a expressão "dos tra...

balhos da Casa" por "dos ~ervlços Ja
Assembléia". - Acurcio Tôrres.

117.' ...

Artigo 77,
Sustitua-se a expressão "a 'respei

to"." pore?ta outra "para tratar".
Justificação: Emenda de simples re

dação.
Sala das Se~sões. 18 de fevereiro de

1M6. - Amando Fontes. DUTVai
Cruz.

118

Suprimir o' art. 77 e colocar sua
. m~téria comí> inciso 18 do art. 'Z;o,

assim redigido: ..Solicitar ao Poder
Executivo. ouvida a Assembléia, me
didas e providências que se relacio
nem com o andamento dos trabalb03

,·da Casa". - AntemJr Bogéa. .'

AR'l1'GO 78.

Parecer fav.orável.

N.o 81,

No art. 78, onde se. lê 27 de setem
bro de 1935, lela-se "15 de setembro
de 1936" que é Q Regimento InterT~u

o último aprovado pelo Poder LegIS-
lativo. ' .

55, em 18 de fevereiro de 194~..
BorretoPinto.-

PARECERES CON'lJWU:OS, o~ CONSIDERADOS

PREJUDiCADOS

'Artigo 1.0•.

119

Redija-se o primeiro artigo:

"Art. 1.° A direção de todos o!'i; tra
balhos Ut. Assembléia Constituintes
compete à. sua ,Mesa, composta de Pre·.
sidente· e quatro secretários, - ha-.
vendo, ainda, dois vice-presidentes e
dois suplentes de secretário".
ACllrC'Ío Tôrres.•

120

Ao art. 1.° acrescente-se: um 3.° Vi
ce..Presidente e suprima-se o § 2.°.
Café Filh.o. .

121

.Suprima-se o § 1,0 do art. 1.0 do
projeto ou o arj;. 4.° e o parâgraf~

único. Ou vamos-.-refundtr esses. dois
clispositivos que dizem ti. mesma cois,a.

S. S., etn 18 de fevereiro de 1946.
- Barreto Pinto.

122

. Proponho que o art. 1.0,' seja., as
sím redigido: •• A Mesa d:i Assembléia

CoIistitutnte .funcionará com um ~re
sidente e quatro Secretários; compe·-;· ~

tindo-lhe a direção de todos os tra
balhos". (O verbo funcionar, cujo
emprêgo aí se sugere, é mais o:'l de
quado qu~ 'o compor, porque na rea
l1r1q,dc. n· composição da Mesa com-.
preende os dois Vice-presidentes.

Torno mais' explícito meu pensamen'"
to com o seguinte exemplo: A· As...
sembléia ~ompõe-se. de 300 e t,c>.,tos
Constituintes, mas pode !uncio1W.r
com menor núm.ero dêles) .An
tenar Bogéa.

·123

Redija-se o § 3.° do artigo 1.°:
.. § 3.° Quem estiver exercendo a.

PresidênCIa convidará, na ausência d~

suplente de secretáno" qualquer cons
tituinte para substituí-lo". - Acur
cío TÔTTes.

124

.Ao § 4.° do artigo 1.° acrescente-se.
"Nem retirar-seda ediffclo. dtiram;2
as sessões, salvo motivo Ju.St.luCl::louO",

- Café Filho.



os partIdos a disposição de seus re~,
presentantes no recinto, atendendo
S~, etc. .....; Barreto Pinto.

132

,Acrescente..seao mesmo artigo 1.0,
como convier: "OS secretários s6 po
derão deixar os seus luga~es quando
possam êstes ser ocupados pelos res
pectivos suplentes". - Café Filho.

133

Acrescente-se, em parágrafo, ao ar
tlgo 1.Q:

\
"Os serviços de secretaria, abran-

gendo os de portaria, da Assembléia.
. Constituinte, que funcíonal"áno 'Pa...
láclo Tiradentes, sédc da Câmara dos
'Deputados ao Parlamento Nacional,
serão executados péla secretaria dessa.
casa legislativa, com o ·auxIDo de
funcionários. da secretaria do Senado
Federal, sob a superintendência do
diretor daq11ela e a orientação e ins
peção. do 1." secretário. da .Assem
bléia" .

s. S. 18 de fevereiro de 1946.
Acúrcto Torres.

125•,
Acrescente-se, in-line, do § 4.° do

~rt. 1.0 lia não ser a Executiva"
mantendo-se. "'ssim, o principio esta
belecldO- no art. 15 do ReglU'lento, de'
27-4-1~35. '

S. S., 18 de fevereiro de 1945.
Barreto Pinto.

Jusf,l;/icaçf.o - Não posso compro:;
ender o dlspos~tlvo sem a ressalva pro-,
posta, porque a Mesa nã'o é senão a
Comissão Executiva. - Barreto Pin
to.

126

Art. 1.°, § 4.o,hcrescente-se: exce
tuada a disposição do artigo 9.Q

Barreto ~tnto. .

127

Redija-se assim o § 5.° do art. 1.(t:
.. § 5.° Desde que haja vaga na

Mesa, inclusive de Vice~Presidentese
de suplentes de Secretários, far-se-à.
lmecUa.tamente ao· eleição do suces
sor'·. '- Acúrcio Torres.

128·

Mocllflque-se, asslm, o § 6.° do ar
o tigo 1.0:

"A Mesa da Assembléia designará a
local1zação dos partidos nas bancadas

,atendendo às preferências manifes
tadas pelos seus "Uderes e ao número
dos respectivos componentes" .
F.:ut de Almeida e outro.

129

Dar ao art. 1.0 , § 6.0, a seguinte
redação: lO A Mesa da .t\Ssembléia -de
signará a localização dos' partidos nas·
bancadas, atepdendo-se, etc.... "
Antenar, Bo,:,géa.

_ 130

Redija-se assim o § 6.0 do nrt. 1.0~

.. § 6.0 A Mesa da Assembléia' de
signará, de acôrdo com os' respectl

. vos liderêS, a localização dos' partidos
no recinto das sessões". Acúrcio
Torres.

131

Art. '1.0 , § 6~0, substitua-se por: A
Mesa da Assembléia. assentará com.

I

•
EM:E:NDAS AO ARTIGO 2.°

Parecer contrário

134 .

Redija-se assim o artigo 2.°:
"O Presidente é o órsãorepresen

tativo da Assembléia Constituinte, o
regulador· dos trabalhos e o !isca! da
ordem, tudo na o coIlform1dade dêste
Regimento" .

Sala .das se5sõ~s. 18 d.efevereiro de
1946. - Hermes Lima.

135
Redigir assim o art. 2.n : "O Pre..

sidente é o órgão de enunciamento
coletivo da Assembléia Constituinte, o
orientador dos trabalhos parlamenta~

res e o fiscal de sua ordem" •
Antenor Bogéa.

136
•

Substi~ua~se o art. 2. o por:
44 O Presidente é o órgão represen

tativo daAssembl~ia Constituinte, o



Ao artigo 2.°, como convier: I/Con..
vocar as sessões especiais. determi
nar-lhes a hora, justificando os fins".

C,afê Filho.
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regulador dos ,trabalhos e o :fIscal da 139

ordem, ~.Udo na c~nformida~e dare.. , Substitua-se em todos os artigos,
gimento. RUt de AZmezela e ou.., parágrafos. etc. os vocâbulos Senaào-
tros. Tes e Deputado,<j por Constituintes.

, 137 A justificacão dessas emendas será.
feita' da Tribuna.•.

Sala das Sessões, em 18 de :revereI.. ·
rode 1946. .:.- Rui Almeida ~. Va.rgas
Neto. - SerJadas Viana. - Paulo
Baeta Neves. - Romeu de Fion. '

•

138

Substituam-se as expressões - "'Se-
'. .

nadores e Deputados" - por OICons-
tit1.úntes" nas seguintes disposições:

Art. 2.°, ns. 4:.0 e 5.°;
Art. 5.°. n. 8.;
Art. 6.°, n. O 4.°;
Art. 7.°, n. 9.°, .letra a;
M. lO, § 3.°;
Art•. 13;
Art. 16;
Art. 16, parâgrafo único;
Art. 20; I
Art. 22;
Art. 26;
Aft.. 26, § § 1.0, 3.0, ~.o, 5.0,

8. 0 e 9.°;
Art. 28;
Art. 29;
Art. 30;
Art. 31. § 2.°; _
Art. 32 e§ § 1.0 é 2.°;
Art. 33, § §Lo e 3.°;
Art. 34. ~ 5.°;
Art. 35, §§ 2.° e 5.°;
Art. 37;
Art. 39. § 4.°;
Art. 42, § § 3.° e 6.°;
Art. 43:

. Art. 45, parágrafo único;
Art. 46;
Art. 4'1. § 4.°;
Art. 48;
Art. 49 e § § 1. 0 , 2.° e 3.°;
Art. 55, ~ 1.°; ,
...lUt. 56. letra b e § 3.°, letra di

. Art. 58;
Art. 61,' § 3.°; .
Art. 62" § 3.°;
Art. 64 e § 1.0;
Art. 72, § 2.°;
Art. 74. ~ Acur,cio Tôrres.

i·

140

Ao n. o 5 do artigo 2.°, co'mol'con
vier: Cassando a palavra ao deputa
do deverá o Presidente Justificar o
seu ato perante. o plená.rio . ...:... Ca.fé
Filho.

141

Idem, quanto à alínea 5, do mes..
mo parágrafo: '

I'conceder ou -negar a palavra aos
membrÇ)s da A..'isembléla. de acôrdo
'com êsteRÉfg1mento; _adverttr o ora
dor... /'- Rui AZmeidae outros.

142

. Artigo 2.d, alínea 7 - O represen
tante assim convidado a retirar-se
deixará imedIatamente o recinto' das
sessões; e não o fazendo, o Pres1den..

• te consultará de novo a Assembléia
sõbre a providência'que deva ser ado
~~. .

Sala das Sessões. em 18 de fe'Verei
TO de 1946. - Café Filão.

<

143

Quanto e alúiea 8.", substituir:
. "aponto 'em que" por "a. questfi.o
sÕbre que". - Rui Almeida e ou
tros .

144

AO artigo 2.°, n.o 9:' Suprlma-se
~soberanamente" e acrescente-se:
~'submetenüo sua decisão a voto do
plenário, se isso fôr' requerido por
qualquer líder de pancada". Café
Filho•

145

Ao n.o 10- do artigo 2.°: Suprima
se usem;pre' que possfvel'·. '. - Café
Filho. .
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146

Art. 2.°, § la - Em vez de Ure
presentação proporcional dos Parti
dos", redigir: Ilrepresentação dos Par
tIdos". - Osvaldo'Pacheco ela Silva
e outros.

qualquer membro da Assembléla, que
incUco seja adotado. Café Fi
Zho.

EMENDA N.o 4

Parecer contrário

ARrIGO 3.0 .

147

Parecer contra

Suprima~se de todo o projeto o es
crutln10 secreto, exclusivo da ::lute
referenteàlleença.. para. process~1'

Pa.recer contrário

ARTIGO 5.0

154

Substituir, no art. 4.11 ,

I'Substitui-lo-â" por (lo substítuíl'á".
- .Rui de Almeida e outros .

155
Substituir o parágrafo úItico do ar

tigo 4.° por:

l/Quando o Pres~dente, por qualquer
motiVO, tiver de de1xar a cadeira l

proceder~se-à da mesma t, .ma"_
.Rui de Almeida e' outros.

156
Inclua.~se onde convier o seguinte:

Art. A convocação de um Minis
tro de Estado resolvida pela Assem
bléia ou por uma Comissão será co
municada. ao convocado por oficio do
1.0 Se<:retá.rlo, d1zendo-se~L.'le preci
samente o assunto d.as informações
pretendidas·epecUndo-se ao Minis
tro a escolha, dentro do prazo razoa
vel ,e das horas da sessão. do mo
mento em que deverá comparec~r

para prestá:.las".
Justif1~ação _: O Regimento, em'

seu projeto, assegurou aos D~"'.ltados

que foram nomeados Mimst.ros os
seus mandatos. Esque<:eu~se porém,
de regular o comparecimento dos
Ministres. prática que deu os mais
efidentes resultados, quer na' elabo
ração da. Constituinte de 34, ql1er na.
legislatura de 35-37. .

Sala das Sessões. 18 de FevereIro
de 1946. - Barreto Pinto.

ARTIGO 7.0

Parecer contrário

157
ModifiqUe-se, a.ssim, o art. 7.°:
"Os 3.0 e 4.° Secretários receber:i.i)J

à porta da. s~a das sessões e os :lcom-

11nos es
Café Fi-

153

Como e onde convier:,
I

l52

.. Ao § 1.°:' SuprIma-se
~rutinios 'secretos e".
lJz.o.

151

Na penúltima Unha do art.. 3.0
:3iióst1tuir feita por requ.erida. - An
tenor Bogéa.

150

Ao art. 3.°: Acrescente-se - "as~

slnando com esta" . .Café Fi-
1Jw•.

Substituir no inCiso 11 do artigo -2.0
fazer a cenS'ltra na por fiscalizar a.

. - Antenar lJogéa•.

148

IdcmJ § 11 - Suprimir totalmente.

SaIa das 'Sessões. 18 de fevere!rode
1946. - Osvaldo Pacheco da Silva.
-Maurício Grabots.- CárIos Mari.~

ghela.. - Milton. Catres. - Alcides .Ro~

àrigues Sabença. - Gregorio Bezerra.
- José Maria CTispim.- João Amazo~

nas. - Joaquim Batista Neto. - Jor...
ge' Amado. - Agostinho Oliveira. -

• Claudino José da Silva.

149 ..

Quanto à alinea. 15, cancelar ~em

primeiro lugar". - Rui de Almeida e
outros.
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panharãoã presença do Presldcn~e,
os Const1tul~tes que ainda não najam
prestF1do compromisso" para que ') .ta..
çamH

• - .Rui de Almetda. e outros.

"RTIGO 8.0

Parecer contrário

158
Substituir no art. 8.0 numeração

ordinal por hierarquia. - AntenaT
Bogéa. ..

AR'l'IGO 9.0

Parecer contrário

159
No art. 9.°. onde se lê liA Mesa. da.

.Assémbléia ·funcionando como Comt;
são de Policia", leia-se:. "A Mesa da
A" .embléla funcionando como Co-

l missão Executiva" 'adotando-se esta,
,substituição de nome em todo o Re
gimento.

Justificação

E' preferível usar a expressãou.Exe
cutiva'\ como está, no art. 25, nú
mero 2) do Regimento de 15 de se
tembro de 1936.

d. 8.', 18 de fevereiro de .1946.
Edmundo Barreto Pinto.

160

.\.0 artigo 9,0: Suprima-se· o dispos
to correspondente à letra a, -, Café
Filho..

161

. Suprima-se a letra a) do art. 9.".
Nest. fase de trabalholntenso. de..
vemos estar a postos, O Regimento
Interno é de émergência. E não ae..
vemos cogitar de' licenças. O ::ons:'
tttuinte a seu livre arbítrio. ooderá'
fa.ltar e justiflcar a sua ausênch,
até 60 dias. E antes disso ou Illelhor
neSSf. prazo de 60 dias - a contar
da datr da aprovação do Regimento
- a Constituição já deverá· enc:Jn
trar..se promulgada.

S. S., 18-2-46; - Barreto' Pinto.

162

Acrescentar no final da letra e) do
art. 9.° "de acôrdocom o que tiver.
sido aprovaeio pela ASsembléia".

Justificaçáo

Se é que eu compreendi, o dispo
sitivo refere-se aos pedidos de cté
dito, sendo assim, Elo Assembléia pri-
meIro deverá resolver, . '

s. S. 18-2..46. - Barreto Ptnto.

J\R'l'IGO 10

Parecer contrário

163

Art. 10. Redigir assim: ~~A comis
são incumbida de elaporar a Con-st1
tulção será composta de 10 constitum':'
tes eleitos pela Assembléia, em votaçã~

secreta". - Osvaldo .Pacheco do. SiZ."a.
e outros.

164

No art. lO, onde se dfz: "A Com1s
são incumbida de elaborar o projeto
de Constit.ulção", álga-se:' "A Com.!.s...
são Constitucional".

Justificação

. P,ela minha' emen'da., independente=:
mente do projeto a ser elaborado. é
colocada na Ordem do dia a Cons
tituição de Julho de 1934, como 'bai~

. para o recebimento de emendas. l?<Lra
qlle esperar. ma1s trinta dias ou qupm
sabe 60 dias (o projeto não estabelee~

prazo para a Comissão elaborar o pr~

jeto) ,e d-epOis mandar para plená~o

a .própria Constituição de 1934, com
pequenas emendas? - Barreto Ptn:'o.

165

Ao artigo 10.0
, como convier: "A Co

missão Constitucional, na sua. pr!mei
ra reunião, designará. um relator que,
'dentro de 72. horas, apresentarã um
esbOço doe' projeto de Constltut;!\o que
servirá de .base para elaboraçáo do
projeto definitivo". - Ca,fé Ftlho.

166

Redija-se a alínea b, do item I .10
artigo 10 do seguinte modo:

., b) o'" novo' quociente apll(>\10 fl
xarâ o número de membros d.a comis
são atribuído aos respfctivos ?l:Irtldos,
guardado o critério da. .partlclpa.ç~:') de
representantes' d~ todos OS' Estados.
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Distrito Federal e Terri'ij~'}D dv
Acre". - Eurico, SaZeR e 01~~rOJ,

167
Ao, artigo' 10.0

, § 1.0: "Suprlma.·se "e
sucessivo". - Café Filho.

168

Red,ija-se o ~ 2.0 do artigo 10 do se
guinte modo:

li § 2. ° Na sessã.o seguinte, 6 Pre
sidente da Assembléia, depois ,rll: cons
tatar hav'}r sido observado' ) prmcfp10
da participação de representantes de
todos os· Estados, DistrIto Federal e
Território do Acre, declarará consti..

tufda a Comissão e lerá, os nomes dos
que a compõem".

Sala das Sessões, 18 de f,ev~re:rc de
1946. - Eurico Salles .... Asár ;.t.baZ SO'1.
res. -:- Henrlquede' Novaes ., Paulo
de Rezende. - CarZos L.índe17.ocrf/. -
A17I Viana. '

ARTIGO 11

Parecer contrário'

169

No art. 11, Onde diz a Comissão
fará a distribuição, etc.. diga-S(' H o
Presidente da Comissão fará. a d1strl
buição das emendas do modo que 111)
gar mais conven1ente entre os mem
bros da ComIssão". - Barreto Pinto.

170

Acrescente-se: - "Os COIJstitu1n=cs
pOG;,rão tomar parte nos ,debates da,
Com1ssão, sem direito a voto".

Justificação,
E' o princfp10 consagrado nos Re~1

mentos anteriores. Os membros ia
Comissão não são constItu1ntes priví
le~ados. Nenhum inconveniente PO".1t:·
haver na aceItação de 'uma colabora
ção que seja slnczra per pârte de qual,,:
quer constituinte. '

SS, em 18 de fevereiro de 1946.
Barreto Pinto.

171

Art. 11. - 'Redigir assim: IiA Co
missão, que entrará. lme'dlatamente

, em funcionamento, fará a dlstribulcã"

do S2U trabalho do moela que 1ul~ar
mais conveniente e marcará o"a.::.o
para a duração dos discursos, de :na
llclra a não haver protelações.

Parágrafo único. I' Cada partido p(\
derú desIgnar um delegado para a(Mll1
punhar Ob trabalhos da comissão, sem
dIreito a voz nem voto' .

Sala das Sessões, 18 :lt' f,evere1ro de: '
1946. - Osvaldo Pacheco rJ,a SiZvf1, _ .

.Maurício Graboís. - Carlos Mar1.Qli.e
la. - Milton Cairesde, Brito. - Alr:f.des
Rodrigues Sabença - Gregório Bezerra
- José Maria Crispim. - Joaq1J.~m

Batista Neto. - João Amazonas. •
Jorge Amado. - Agostinho Oliveira.
Claudi7U> José da Silva.

ARTIGO 12

. Parecer contrário

172
...

Art. 12. RecUgir assim: Não sõm~n-

te será admitido pedido de vista dos
parc<':l"Te::l como cada membro da Co:..
lJ~issão :JoClerá apresentar voto em se-'
parado, fundamentação de cl1vergên
elas, r~s~r1çôes ou slmpL:s declaração
de vencido, tudo dentro do prazo de
terminado aos (trabalhos da Com1ssão.

Sala das Sessões, 18de fevereiro d.e
1946. - Osvaldo Pacheco da Silva 
Ma.uricio Grabois. - Carlos Marighe7,lL.

- Milton CaiTes de Brito. - Alcides
Bodngues Sabença. - Gregório Be
~erra. - José Maria Crispim. - João
Amazonas. - Joaquim Batista Netto.
-:- Jorge 4mado. - Agostinho Oliveira.

ClaucUno José da Silva..

173

Ao art1go 12: Acrescente-se, na par
te final - "em caso de empllte'·.
Café Filho.

174

Acrescente-se, logo após o artigo
12:

"Art. - A Comissão terá prazo
lmprorrogáv.2l de 30 dias para elabo
riu o projeto de Constituição.

§ 'único. Se, findo êsse lapso de
tt:mpo, 'não o tiver, concluído, será.ado
tada como projeto, e logo submetIdo ~
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aprovaçãO' da. Assembléia, a Constitui"
ção de 16 de julho de 1934".

Justificação

O projeto estabeleceu, com sabedo-
, ria, nos artigos 17, 18, 21 e 25, medi
das tendentes a apressar a: elaboração
do novo Estatuto orgânico do Pais.
Não quis, porém fixar prazo para que,

, a. ComIssão Constitucional ultimasse a.
preparação do projeto.

A emenda se destina. a acelerar a
feitura da nova Carta.. Amando
Fontes. '- DurvaZ Cruz.

·ARTIGO 13

Parecer .contrário

175

Redija-se, assim, o art. 13: - ~~Se
tenta e duas horas de'poiscle aprovado
êste Regimento, será incluído' -em Or
dem do Dia, durante qUinze dias,
para recebe:r emendas, o projeto de
Constltiúção".

Parágrafo único. Servirá de pro
Jeto, a 'ConstitUição promulga.cla em
16 de Julho de 1934, por' haver sido..
a últ~ma votada pelos Representantes
do povo,r. - Barreto Pinto.

176

No artigo 13:
Onde está. - "Diário ela. assem

bléia" - diga-se "Diã:1o do Poder
Legislativo" •

Igualmente, nestas Clsposlçôes:
,Art. 32, § 4.°.

Art. 34, § 2.°.
Art. 40.

.Art. 41.
Art. 42.
Art. 52, § 5.°.
Art. 56, § 1.°, letra d e § 3.°, le..

tra. b. Acurcto. Torres.
ARTICiO 14

Parecer contrário
I

. 177

Art. 14. Redigir assim: Setenta e
<luas horas depois dessa publicação

será. o projeto da Comissão submetido,
capítulo. por capítulo, à. aprovação da
ASS'embléla.

Sala das Sessões" 18 de Fevereiro
de 1946. - Osvaldo Pacheco ,da Stlva.
"- Mauricio Gra'bofs - Carlos Marl
ghella - AZcides Rodrigues· Sa'bença
- Gregório Bezerra ~ Mflton Catres .
- José Maria Crispfm - João Ama-

,(tonas - Joaquim Batista Neto
Jorge Amado - Agostinho de OU..
veira. -' Cla.udino José da Silva.

178
Art. 14. Onde se lê: "'seten'ta. e

duas horas", leia-se: .. cinco dIas".
Sala das Sessões, 18 de Fevereiro ,

de 1946., - Getúlio MOUra.

179

Suprimam-se os artigos 14 e 15"
diante da nova- -redação oferec1àa ao
art. 13. Suprima-se, também, o § 1.°
do art. 15. O § 2.° passará a ser
o art. 14;,

.ARTIGO 15

Parecer contrário

180
Ao .artigo" 15: diga-se, em.vez de. 30

sessões, 20 sessões. - Café Filhó.

.ARTIGO 16

181

ModifIque-se o parágrafo único do
art. 16:

"Os Constituintes inscritos poderão
ceder, em favor de qualquer outro. seu
direito de preferência para falar, nâo
excedeooo, entretanto, o prazo de duas
horas". - Ruy ele Alr.teida: '

ARTIGO 17 '

Parecer contrário

182

Ao artigo 1'1: Diga-se -'"dez di8~t',
-'o Café Filho.

ARTICO 18

Parecer contrá71o
183

Art. 1.8: Suprima-se a faculdade ela
votação: das emendas em globo.
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Sala das Sessões, 18 de fevereiro ete
1946. - Getulio Moura.

184

Emenda: .
Substitua-se a segunda. parte do ar..

tlgo 18, .pelo seguinte: •
dEsta . vota~ão será feita por art1

gos"
Sala das Sessões, 13-2-46. - CloCUJ··

mir Cardoso. - .Luís Carvalho. 
(Assinatura ilegível) . Castelo
Branco.

ARTICO 19

Parecer contrário

185
Emenda.:

Suprima.:.se a seguinte parte do 9.t'
tigo 19. <princ.).

Sala das Sessões, 18-2-46. - .ClodO...
mir Cardoso. -:- LuÍS Carvalho
Crepory Franco. - Odilon SoaTes.
Castelo Branco.

186

Ao artigo 19. § 2.°: Acrescente-se
~'atrlbuindo-se ao plenário o deferi
mente ou indéferimento da preferên
cia". - Café Filho.

ARTICiO 21

Parecer contrário

187 .

Art. 2!. onde se lê: "dez dias"
leia-se "ql:o.inze dias".

Sala das' Sessões, 18 de fevereirG de
1946. Getul'kJ Moura•.

188

Ao parágrafo único do art. 21 tela
se' "cinco cUas" onde se lê "48 hor:ls .

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. - Getúlio Moura.

189

Art. 21, parágrafo único - Onde
SE: lê: "5 minu.tos", redija-se "10 m.t.
nutos" .

Sala das Sessões, ~8 ·de fevereiro de
1946. - Osvaldo Pach.eco.da Silva. 
M auTício Grabois, - CarlOS M ar,t
~hella.- Milton Catres Brito. - Al
cieles Rodrigues Sabença. - Gregono
Bezerra. -José Marta Crispím. -

João Amazonas. - Joaqu~m Batisr;1}.
Neto . ...:.. Jorge Amado. - Agostinho
de Oliveira. Claudino José -:a
,silva.

190
'Substitua-se no pa,rágrafo único dO

art'. 21 os vocábulos "Senador 0
'
1

Deputado", e o verbo ., opinar" . re.~·

pectivamente, por ,. Constituintes" ':'
~'pronunclar-se". - Ruy, de Almeroa.
e outl·OS.

ARTIGO 25

Parecer contrário

191
Art. 25 e parágrafo único - Su

primir.
Sala das Sessões, 18 de fevereiro df

1946. - Osvaldo Pacheco da Silva. 
Mauricio Grabots • - Carlos M,zrz
~helZa. - Milton Caíres Brito. - AL
cides Rodrigues Saber..ça. _. Grego? t,
Bezerra. - José Maria CTtsp'tm.~ .
João Amazonas. :... Joaquim BatÍ,)'1';A
Neto. -Jorge Amado. - Agostinho
de Oliveira. - Claudino José da
Silva.

192

O projeto de Hegimeno Intern~

alUde, no artigo 25, in tine, referincto
se ao projete' de Const1tuição - f'f)

projeto aprovado no pnmeiro turn."
Se, porém, o projeto sofre. apenas,
uma discussão, qual é o seu "p1i~~

ro" turno e quais são os turnos pO:S,o
. teriol'es?

Ainda, no parágrafo único do arttg-o
25, o mesmo projeto determina que
- "da mesma maneira procederá o
Presidente da Assembéia na h1p6t~l;e

Cio parágrafo único do art. 76 dêstt
Regimento". Ora, êsse último ar:~B'o

alude a proposições debatidas e IG
tadas em discussão única. Em .;11:5-'
cussão úl1icahá mais de um turno no
andameuto de uma proposição?
(Assln3.tura Uegível).

.~

Suprima-se o art. 25. - Rui ~{l

meida.
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ARTXClO 26

Parecer contrário

193
Art. 26- ~ 1.°, in fine - Onde &e

lê: "essa imunidade é e~tensiva n<:
suplente imediato do representante
em exercício" redija~se: "essa imil
nldade é extensiva a todos os supbo..
tes diplctaados". - OSvaldo Pacheco
àa Silva e outros.

199

Falta. ao projeto disposições, a ser·
1nclu1da no art. 26.°, regulando o ;la...
samento de ajuda de custo e ds
subsídio aos const1t\11ntes que, de..
pois de diplom.ados, cederam, por 1e M

:

cisão da Justiça Eleitoral, o lugar a
concorrente maJs votado, ou elegi.. ·
vel, quando se tratar ele ·vaga. '~I)'t'

lnelegibilidade. <Assinatura 1lp.-.
givel) •

194

N~ art. -26; f 3.°, n. o 2, depois
da~ palavra::. "ernprêge> público re..
lIluner,a.do" acrescente-se: lidemisst..
veis ou não atL nutum" O mais comO
está no. artigo. - Artur Bernard.es e
outros.

200

Ao al't. 26, §~ 9.° e 10.°, que assim
serão redigidos:

§ 9. 0 O Senador ou Deputado 11...
cenciado não terá. direito aos sub::li~'

cUos. ...;.. WaZjredo Gurgel.

N.O 201

N.O 202
\

Ao artigo 26, acrescer..te..~e onde
convier. se:ru prejuízo da. opção pelos

, vencimentos do cargo qite~xercer.

196

195
Suprima~se o n,o 2 do § 4.°' do Ao artigo ?6 "do Projeto de Re~men~·

, to Interno: .
artigo 26. - Artur· Bernard.es..- A<:rescente-s-e a. esse artigo ~6 o St::~
Mario Brant. - Philippe Balbi. - guinte parágrafo: "No intervalo da~
Eu.rico de Souza Leão. Bernard.es sessões, o membro do Parlamento po-.'
Filho. __aerá rea.ssumir o cargo pilbUco de que

fôr- -titular.".
Justificação - O art. 26 e' seus pa;.-:-·

. :-ágrafos 1.0, 2.°, 3.°, e 4.° do projeto 
de Reglmento Interna; reproduzem os
~receitos constantes do artlS(l 44. le
tras a a e da constítttlção de 10 de
novembro de 1937, em. vigor.

Com a presente emeAlda objet1va-se
incluir no Regimento cujo pr01et~ ora
se discute, a diSposição consl~bstan

clada no parágrafo único ao citado
artigo 44 da Constituição ::te 1937. -
disposição. s.Uás, que é a mesma da.
ConstitUiçáo de 1934, e com a qual se
possibilitarA de maneira inequívoca·
aos Senadores e Deputados que forem
titulares de cargos públicos a faculda.
de de reassumirem o exercicl0 de seus

<:argos no interregno dás sessõe::. do
Parlamento.

Bala das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. - CastelO Branco;.

Acrescentar aos 3 primeiros 1ter~:

1'4 - Ser advogado' de grande enl"
prêsas estrangeiras enacionats llga..
das a trusts e nlonop61100.'· - 'Os
waldo Pacheco da Silva e outr~.

198

Acrescente..se ao § 5.° o seguinte,
depois das pala.vras;

Ilpromoçáo. aposentadoria ou refor
ma." "e quaisquer outros efeitos le·
gais". '..:- Rui Almeida 'e outros.·

197

§ 6.0 - onde se lê:' lia. infracão dos
§§ 3 a 5"; redija~se: fia infràção dos
§§ 3, 4· e 5".

. Sala das Sessões, .18 de fevereiro de
1946. - Oswaldo Pacheco Silva.. 
Mauricio Grabois. - Carlos MaTigheZ
la. - MiltonCaires Brito. - Al
cides Rodrigues Sabença. -' Gregórfo
Bezerra. - José Maria CrtsPí1n. 
Joaquim Ba.tista Neto. - João Ama":
~onas.- Jorge Amad.o . ..... Agostin1/.o
Oliveira. - Clauclino José da Silva.
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Iút:rIGO 27

Parecer contrário

art. 29 entre os
que 3ô pa.lavras
em. Rui AZ..

209

§ 3.o - Redigir assim: "As sessOes
extra.<>rldl1"lJárias dwrarálo otempe que
fórnecessáJrlo" .

Sala das Sessões, 18 d'e fevereiro
de 1946. - Osvaldo Pacheco da Sfl..
va., -. Maurício Grabois. - CarlG3
Márighella. - Milton Caires Brito.
- ,Alcides Roarigues. Sabenca. 
Gregório Bezerra. - José Marlá Crf8
pim. - João Amazonas. - Joaquim.
,Batista Neto.- Jorge Amado. -
Agostinho Oliveira. - Cla'tulíno José
da Silva. •

210
No § 4.° do a.rt. 31 subst1tua.-re 20 .

por 50. - R.uy. de Almeida e outros.

211 #

SUlJ:>stituam~se s.s expressti~ ""re.
presentantes", ou j'represtlJtante" pOlt'
"constituintes",ou "eoD6titu1D,te", .n-ee
taIS dispOSições:.

Art. 31, § 5.;
ATt. 32, §§ 3. 0 e 6.°;
Art .. 33, § 5.°;
Art. 35, § 6.°;
Art. 37, § 1.0;
.Art.. 39;
Art. 45;
Art. 52 e "letras e e I §§ 1.0 e 3. 0 ;

Art. 56, §§ 3. o e 4.°;
Art. 60;
Art. 61 § 1.°;
Art. 62 e § 2. 0 ;

Art. 64-.§ 30.°;
Art. 65;
Art. 69, § 2.°;
Art. 70, § 2. 0

• - Acurcio Torré3.
ARTIGO 33

Parecer lavorá:Del

212

Suprima~se o § 2.° do art. 33. de
vez que é um dispositivo que nunca'
foI cumprido. O 2,° Secretário' lê a
ata; o Deputado pede a palavra para
retiflclÍ~la. Esta' rettticação consta da
ata seB'uin~e. Deputado, na legislatu
ra 1935~1937, o mesmo velho. frequen,:"
tador dos nichos, nunca vi o 2.° Se",:
cretário, n.a Mesa prestar esclarec1":
mentos ao Deputado, que teclame.. E
submeter-se, em seguida, o debate à

. Assembléia para reconhecer..se, ou

..

AR'1'IGO 30

Parecer contrário

206

.-
ARTICiO 29

l'arecer contrário .

205

Acrescente·se ao
vocábuI'OS desde e
desde o momento
meida.

ARTIGO 28

Parecer contrário
N.o 204

No art. 28, suprima~se o § 2.0 •

ACúrcio 'I'6rres.

No art. 30.
Substt:tU'8.~se a. expressão "eontu

da publicação dêstE: Regimento" pela
seguinte - "a. ~ta.r da .d-ata da ex
pectiçã, do seu ,ctiploD1a". Acúrclo
T017'e8.

207

Como e onde écm'Vi-er:
"No caso de vagado representante,

por prlsão, o Presidente convocará. o,
r.espootlrv-o Suplente, se hoUV~'.

M'lIGO 31

Parecer contrário

208

StJbrt,1tua.--se n'O §l.o do a.rt. 31 "os '
sábadosH por "aos sábados". - Rui
Almeida e outros.

No axtlgo 27, suprima-se' a lt:tra b,
por se achar em conflito ~om a. lei
que veda o reg1stro ode um candidato
por ma1s de uma clrcuns<:rição.
(Asslnatura lleglvel). .

Sala das Sessões,' 18 de tevereiro de
1946. - Barreto ·Ptnto.
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hR'rICO -37

.Parecer. contrário

220

Ficará. assim redigido o § 1.0 do ar
tigo 37:

218

Acrescente~se onde convier:
Os necrológios não devem exceder

de lO minutlJ~' por orador e sempre:
que possível serão feitos tã o somen
te por um orador de cada partido•.

18 de fevereiro.. de_1946. - Abelardo
Mata. SegadaS Vianna.

e.,mado. - Agostinho OUveira.
Claud1no José ,da Silva.

217

Redija-se o § 6.° do art. 34, assim:
'IQuando, por motivo de fôrça maior,

qualquer representante, tenha neces
sidade de retirar-se, mesmo por mo
:m.cntos,.•• " - Ru'!I de Almeida e ou
tros.

'hão, a retificação. Talvez, a comIssão
que elaborou a anteprojeto melhor ex-
plicará. .,',

Sala das Sessões, 18 dp, fevereiro de
1946. -Barreto Pinto.

.213. , ,'-"'"
Art. 33, § 4.0 - Onde se lê:' fique

é a primeira da sessão", recliJa-se:
I. que são os primeiros noventa mi
·nutos da sessão".

Sala das Sessões. 18 de fevereiro
de 1946. -' Osvaldo Pacheco da
Silva. - Mauricio Grabois. - Car
los Marighella. Milton Caires
Brito. _. Alcicies .Rodrigues Saben- ,

'ça. - Gregório Bezerra. - José
.Maria .CTis"nm. i- João Amazonas.
~ Joaquim 'Batista NetQ. - Jorge
Amado•. '- Agostinho Oliveira.
C'laudino José àa. Suva. 219

ARTICO ' 34 Atendendo a que a Assemblé13. C1ons-
Parecer cQntrário \ tituinte é composta de, diversos parti-

,. '214 dos e o critério a adotar-se, no seu re-
, -,- " gimento deve ser o de pennitir-sa a
Art. 34, § 1.0 ...;. Onde se lê: "dan"! ~~_J:_olaboração de todos rios trabalhoscle

· do..lhestambéJn o devido destino", que ·-resultará a -Carta Politica. do
completar com:' "manda.n~o,.;os pu- País; ,-
bUcar na fntegr~ no Diana da As- "', Atendendo a. que essa é aliás e.
8cmbléia'~. ':""'" pSlDaldo Pacheco da orientação do projeto; , ,
Stlvae. outr~~_~:: ' Atendendo a que convem impedir

/> ,-215 possa tL.'1l partido tomar a hora do
'p,paija..'se desta: forma o § 4.0 do ar- expediente, com prejuízo dos demais;

•tlgó"34:' " ,,': , I \Atendendo a que à Assembléia não
, "Se a discUssão' da ata esgota.r 2. Interessa prolixos discursos, e que
hora do expecUente ,ou se transcorrer quinze minutos bastam .para a expo-
a meia hora sem que hajam sido lidos .slção de um assunto próprio da. hora

.' todos os -papé1s,s'erão despachados .••" do expediente;
-BU1JdCAl'l1leiãa e outros. Proponho a seguinte emenda, onde

,. " ":216, ' convIer:
. ," fiNa hora do expediente cada ora--

t '5.0
-' Redig1rassim: "Os S~Da.- dor disporá de quln7..e minutos, não

dores e Deputag,os que quizerem 6 ~- sendo permitido falarem na. mesma
· damentar requerimentos,lndicaçoes sessão nessa hora mais de dois
ou resQluções, poderão fazê-lo. 'Po- d'eput~os do mesm~ partido".

· derão." 19ualmep.te . usar ~esta nora. Sala das Sessões, 18 de fevereiro
para expllcaçoespessoats uma ,~ez, de 1946. _ Joáo Mendes.
pelo prazo mâx1mode 15 minutos •
,:Sala das Sessões. 18 de fevereiro

·.de " 1946. I - .Osvaldo Pach.eco da
SiZva. _I MauriciCl"Gra'bois. - Car
los MarigheZla.:- MiZton Caires
Brito. '- Alcides Rodrigues Saben.-

, ça., ..~- GregóriO Bezerra. - José
Maria Crlspim'.,'-' João Amazonas.

'. Joaquim Béitista Neto. - Jorge"
'.'



- 261-

"0 requerimento de prorrogação da
sessâó será escrito e não serâ objeto
de diScussão; votar-se-à. com: a prc..
.sença no recinto, de pelo menos 50
Representantes... " - .Rui Almeida
e outros.'

ARTIGO 38

Parecer contrário

221

Suprima-se o art. 38.
JUstiJicação

Todo Representante certamente tem
conhecimento da maneira por que há •
de conduzir-se, ern. melo àos seus
pares. .

Pôr que, assim, essa .inovação, com
ares de bom tom, a insinuar educa..
ção?

Sala das Sessões, e m18 de feve..
relra' de 1946. - Lino Machado. 
Alar1.co Pacheco. - Adelmar Rocha.
- Leandro Madel. - BaphaeZ Ctn...
cord. - Café Filho.

ARTIGO 39

Parecer contrário

222

No fim do § 1.° 00 art. 39, ~cres ..
cente..se /1 e designará dois Deputados,
um da maioria, outro, da 'minoria.
para tomarem os apontamentos des
tinados à confecção da ata" . - ArO'
th"UT Berrt:ardes e outros.'

223

No § 5.° dQ art. 39, em seguida às
palavras "2.° Secretário" inclua-se:
"de aJ::ôrdo com os apontamentos a.
que se refere o final do § 1.°"
ATthur Ber.nardes é outros,.

AR'rIGO 42

Pcrecer contrário

224

No § 1.° do art. 42 suprimam-se as
palavras "ou em resumo'. ~ Artltur
Bernardes e outros.

225

Substitua-se o § 4.° do artigo 42
por: "não se darÁ. publicidade às in..
formações oficIais que, pelo seu ca....
râter reservado, possam prejudicar a
seguTan'}l], nacional ou as boas rela
ções ~Om países ou g'ovêrnos estran.. ·
gelros". Arth.urBernardes e ou...
tros.

ARnc:o 43

Parecer contrário

226

Faça~se a transposição do artigo
43, como parágrafo d'o art. 40. ou
seja mesmo suprimido, por haver re..
dWldâncla em face do art. 6.°, 1.° e

, do art. 33 e seu § 5.°.
S. S. 1.8-2..1946. - Barreto Pinto.

J\.R'nCO 45

Parecer contrário

227

.ao art. 45, sup;r1ma'-se a. frase
"duas primeiras".

Sala das sessões. 18 de fevereiro de
1946. - Getú.Zio Moura.

228

Substltua-se no art. 45:
"e s6 por enfermos poderão obter'l

por "e só quando enfermos poderão
obter" . .. - Rui A lmeida e outros.

229 '

,e na parte final:
•• e a requei:'imcnto, se concedida

licença para falarem de uma das du~
primeiras bancadas, uma vez": •.
.Rui Almeida. e outros.

230

- No final do art. 4:5 substitua-se:
"uma vez que a Assembléia•. com qual
quer número, assim o permita!' por:
~'uma vez que o PresJdente assim o
pemúta" . Artur Bernaràes e OU-o
tros.

231

- Parágrafo único do artigo 45 
suprima-se. - Artur Bernardes e ou
tros.
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....
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237

Parecer contrárto

232

Substitua-se a palavra, ~~deputado"

por "constituinte" nestas diSposições:
Art. ~6, § 2.°;
Art. 50. - Acúrcfo 'l'orres.

ART. 48

Parecer contrário

233

Art. 49, § 2.° - Acrescentar, no
fim: "ou a seu pedIdo". .

Sa.la das Sessões, 18 de fevereti'oae
1946'. - Osvaldo Pacheco dd· flilva. 
Mauricio Grabois.. - Cárloo MarigheZla.
- .Müton Caíres Brito. - Alcides· Ro
drigues Sabença. - Gregório Bez.erra.
- José Maria Crlspim. - João Ama
zonas. '- Joaquim Batista Neto. 
Jorge Amado. - Agostinho Oliveira.

. Claudino José da Silva.

ART. 50

Parecer contrário

234

Subst~tu1r no art. 50. Deputado por
Constituinte. - Anterz.qr Bogéa.

ART. 51

Parecer contrário

235

Art. 51. Supr1m1r.
Sata. das SeSSÕES, 18 de fevereiro de

1946. - OS1Jaldo Pacheco da Silv~. 
Maurlcto Grabo1s.. - Carlos 'Marf,g
heZlc.. - ·1.fflton Caires Brito•.
Alcfdes Rodrigues Sabença.· - Gre
górfo Bez.erra. -José Maria Críspim.
- _Joaquim Bat1.sta Neto.·- JoãO
A.~. - Jorge Amado.
Agostinho Oliveira. - Claudíno José
'Ifa SClva. '

; !&R'r. 53

Parecer .contrário

236

. No art. 53, substitua-se- o vocábulo
"rigorosa" por "absoluta/'. - Acur...
do 'l'ÔrTu.

MOd!f1que"fle o art. 53, em sua p9.r..
te final: . '

"que se propuserem tra.tar de ma.
téria constltuctonal" por ~~qUe se pro
puserem a tratar de matéria cons
titucional". - AcurC'fo 'l'óTTes.'

238'

Art. 53 Redigir assim: "Na. ordem'
do dia. terâ'o rigorosa preferênc;a '"
oradores que ,se propuserem tratar de
matéria. constitucional".

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
• 1946. --'Osvaldo Pacheco da' Silva.. 

Maurício Grabois. - Carlos Mari
ghela. '- Milton Caires Brito. 
Alcides Rodrigues Sabença. - Gre
gório Bezerra.. - José Maria Crisptm.
~ JoaqUIm 'Batista . Neto. - João
AmaZonas. - Jorge Amado.
Agostínhá Oliveira. - Claudino José
da Silva.

A'RnCO 54

Parecer contrário

/iRTICiO 239

.Art•. ~54_ ~l1P~J.?ir.

Sala das Sessões, 18 de revêre1iô- de _.
1946. - Osva.ldo Pacheco da Silva. 
Mau71cio Graboís. - Carlos MaTi-

. {lhela. - Milton Caires Brito. 
Alcides' Rodrigues Sabença. - Gre
gório Beurra • .:.-. José Mana.' Crisplm.
- Joaqu{m, Batista Neto. - João

'Amazonas. - Jorge' AmadO.
AgostirJw Oliveira. - Claudtno José'
da St1'l;a.

AR'l'IGO 56

Parecer contrárfo

240

Substitua·se, assim, a alfnea c do
art. 56:

"a retificação da ata". - Antenor
Bogéa.

241

Suprima-se a nlinea e do parágrafo
1.° do art. 56. - Antenor Boaéa.• I

242

Art. 56. § 4.0 - Supr1ullr.
Sala. das Sessões, 18 de fevereiro de
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'1946• .- Osvaldo Pacheco da Silva. 
Mauricio GraboJs. - Carlo,,; Maríghel
la. - Milton Caires Brito. - Alcides
.Rodrigues Sabe~l.c;a. - Gregorio Be
~erra. - José Maria Crispim. - Joa
quim Batista Neto. - João Amazonas.
"-: Jorge' Amado. - Agostinho Olt
'Veira. ' Claudino José da Silva.

243

Acrescente-se onde: 'convier:

"A Mesa não acertará requerimen
tos de votos de aplausos, Tegosijo, lou
vor ou congratulações, salvo em se
tratando de atos públicos ou aconteci
mentos uns e outros de alta signifi
cação nacional ou internacional".

Justificaçâo

~ o principio consagrado no Regi..
menta de 1936, art. 203.

Indispensá.vel, a meu vêr, a emenda,
mesmo para que a Assembléia não seja
levada a tratar de assuntos estranhos
à sua a] ta missão.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. -Barreto Pinto.

ARTIGO 62

Parecer contrário

244

No a.rtigo 62, suprimam-se as pa..
lavras "por. escrito". - Arthur Ber
narc!es e outros.

,245

Art. 62, §§ 1.°, 2.° e 3.° - Supri
mir.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. - Osvaldo Pacheco da Silva. 
Mauricio Grabois. - Carlos Marighel
la. - Milton Ca;.res Brito. - Alctdes
Rodrigues Sabença. - Gregorio Be
zerra. - José Maria Crispim. - Joa..
quim Batista Neto. - João Amazonas.
- Jorge Amado. - Agostinho OU
tJefra. - Cla1l,dino José da Silva.

AR'l'1CO 63

Parecer contrário

246

No art. 63, suprimam-se as palavras
- "dactilografadas ou impressas" e 
"que ficarão junto à Mesa". - Acur..
cio Torres.

247

No art. ô3, suprImam-se as palavras I

"dactilogra:fadas ou impressas". 
Acurcio Torres.

248
Art. 63. Acrescentar entre aS pala

'vras I'c.~dulas" e "dactl1ografadas" a
palavra "manuscritas".·

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de "
19'16. - Osvaldo Pacheco da Silva. 
Maurici.o Grabois. - Carlos Marigl1.el
la. - Milton Oaíres Brito. - Alcides
Rodrigues Sabença. - Gregorio Be..:.
r:erra. - José Maria Crispim. - Joa
quim Batista Neto. --:. Joâo Ama2onas.
- Jorge Amado.· - Agostinho OUveí..
ra. - Claudino, José da Silva.

AR'rlQO 65

Parecer contrário

249
Como e onde convier: ;Nenhum

membro da Assembléia, estando pre
sente, poderá.' excusar..se de votar ~

salvo se não tiver assIstIdo ao' debate
ou tratar-se' de coisa própria ou em
que for suspeito; nêsses casos não terá.
voto, podendo, todavia, assistir à dls- .
c1.LSsão.

Ap.r.rao 69

Parecer contrário

250

Como e onde convier: Qualquer
.meI%1bro d~ Assembléia tem direito de
insistir pela observância dêste Regi
mento e ao Presidente cumpresatls
fazer imediatamente semelhante re
quIsição, sem admitir reflexões ou de
bate, salvo se houver 6úvlda em ser a
bate, salvo se houver dúvida em ser a
ao caso~

. ' J\RTIGo72

Parecer contrário

251

Artigo - lt expressamente pro1bida
fi, venda. de ingressos para festivais, bi
lhetes de tômbolas, passagem de as..
sinaturas de jornals, ,revistas, etc.
dentro do Edificio da Assembléia.. -
Café Filho. • .
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AnTlCiO 76

Parecer contrário

252

Art .. 76. Redigir assim: liA. Assem
bléia Nacional Constituinte, de repre
sentantes eleitos do Povo, cabe prlvd,.. ·
tlvámente, durante todo o periodo de
sua existência, o poder de legislar, de
àiscutir,aprovar e promulgar tOda e
qualquer lei";

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
'1946. ..:... OsvaZdo Pacheco de Olfve1:ra.
- Maurtcio Grabois. - Carlos MaTi
ghella. - MfZton Caíre Neto. - Al
cides Rodrigues Sabença. - Gregaria
Bezerra. ~ Jost Marta CnTispim. 
.Toaquim Batista Netto. JoáCJ
Amazonas. - Jorge Amado. - Agos
'tinha Oliveira. - Claudino José àa
Silva..

253

Artigo 76,
Substitua-se pelo seguint~: I'Nas

sessões destinadas à. discussão e vota
ção do projeto de Constituição, a As
sembléia não podera tratar de outro
qualquer assunto a êle estranho"

Justilicaç"ão: Se o objetlvo do proje
to de Regimento Interno é não dis
trair a atenção da Assen"bléta do s~u

dever maior - elaborar a nossa .el
básica, -... a emenda atende perfeita
mente ao que :ie tinha em mira.

Se, porem, o intuito da prescrição.
foi retirar a. Casa a faculdade de d~s

cutir ou deliberar sôbre qualquer OU

trc assunto, reputado de lnter~S5enf.l

clonal, nã'o merece o voto da AsseUl
bléia o' artigo, tal como está redlg1!o.
e '1.ss1m melhor será que seja elimi
nado.

254

Como e onde convier:

I

. Artigo - A Assembléia Nacional
Constituinte delega ao Poder Executi
vo' a faculdade de elaboração de proJe
tos de lei que necess1tar para execuçuo
dos serviços. administrativos, devendo
êsses proj etos serem remetidos à As
sembléia, acompanhados de sua Ju~-

tificaçào. .

256 .

Como disposição final. convém in..
sem esta:

..Artigo. . A Assembléia Consti
tuinte ratifica e homologa todos os .
atos por ela praticados, ou . por sua.
Mesa, até a expedição dêste Regimento
Interno". - Acúrcio Tórres.

ONDE CONVIER

Parecer contrário'

257

Onde convier:

As repartições públicas federais, es::,
ta.d.uais e mun1c1pais, autarquIas e 50"
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ciedades de economia mIsta., compar
ticipação de capitais do Estado, for
necerap, dentro de 10 dias, as cer
ti'ciões que lhes forem requerldus pelos
deputados e senadores, sóbre matéria.
de Interêsse públ1co, que estiver sendo
dis<:utida na assembléIa, ou constar de
l'equer1mentos de informações.

Saladas scssôcs, 14 de fe"rereiTo ele
1946. - Hermes Ltrrur..

258,

Como e onde convier:

Artigo. l%: f~xado em oIto mil cru
zeiros o subsídIo dos Inlembros da as
sembléia Nacional eonsti·t\?-lnoo.

, § 1.~ Alénl dêsse SÚbsfdlo, orepre
sentante vencerá uma cUár1a de du
zentos cruzeiros por sessão a que com
parecer.

§ 2.° Para os efei,tos clo parágra!o
anterior será. também considerado fa!
toso o representante que não tomar
parte nas votações constantes da or
dem do dia, al.1sentà.nâo-se do edifício
da Assembléia nu do recinto das
sessões, sem imperiosa Justificativa pc-
%"d.nte o plenário. '

§ 3.Q Acusando a chamada, número
legal na casa e sendo apurado no
momento da votação. que êste nú
nlero talta, o 1.0 e o 2.° Secretá.rios to~

marão nota dos que não permane
ceram no local das sessões, a fim de
se.... feito o' desconto, de diá.rias.

§ 4.° Além do subsídio. cada '."epre
~H:ntante terá direito a uma ajuda de
custo de dez mil cruzeiros, que lhe
será paga de uma s6 vez.

§ 5.° Em caso de vaga, o subsídio
serA pago dêsde a data em que o :re~

presentante tomar posse.
§ 6.° o Presidente ,da Assembléia,

a.lém do subsfcllo, perceberá mensal
mente, a importância de cinco mil
cruzeiros, como representação.

Sala das, sessões. em 18 de fevereiro
de 19'46. - Calé Filho.

259

Acrescentem-se dJsposiçóes regu
lanodo a matéria de subsídio e de re
presentação.

AR:t'1:GO 2.0

Emendas preludtcadas'

260

Sl1bstitu1r as expressões Senador e
Deputado, "e R.e:presentante, empre
'gadas ,1ndíferenteme'nte em diversos
dIspositivos, pela expressão Const:L
tutnte, colocando-a no plural quando
fOr caso.

261

substitua-se o n,o 7 do art. 2.° pelo
seguinte:

Nos casos. em que algum represen
tante infringir as disposIções dêste
:Regimento ou faltar à consideração
ê. Assembléia, ou a qualquer de seus
membros o Presidente o advertirá,

f ,

usando da fórmula - atenção!
se essa acivérténcla não bastar, o

,Presidente dirá. - Sr. Deputado (Ou
Senador) F~ •.• Atenção; e, ainda, se
tôr' ln!rutifera' e$sa advertêncla no
núnal, o Pres1dente. consultara. a. Casa'
se consente em que :) membro da As
sembléia seja convidado a retirar ..se,
devendo a dectsão ser tomada por
dois têrços etos presentes.

"

262 '

.' F..menda ao art. 2.°:
"Suprlmaw se, do parágrafo únlco, o

item 11. '
Justilieação

Não nO/i ,parece aceitável, a esta
altura, a medida de ranço totalitário,
que, nele se propõe.
.. SaIa das' Sessões, em '19 de feve
reiro de 1946. - Lino Machado.-

'A14rioo Pacheco. - AZdemar Rocha:
- Lea7'U1.ro MacieZ. - Raphael Cin
cura. -, Café Filho.

263

Permutar os preceItos dos incisos
15.° e 16.0 , f1candoasslm redigJdo o
primeiro: "15.° assinar a correspon
dência endereçada ao PresIdente da.
Repúbllca;'aos Mlnlstros de Estado,
aos Interventores e Governadores e a



- 266-

qualquer Chefe de Govêrno ou Assem
bléias estrangeiros".

AR'.rIGO· 8.0

Prejudicadas

264
No art. 8.0: suprima-se por ser re

dundante em face do § 2.° do art. 1.°.

265

O art. 8.P pode e deve ser supri
mido porque constitui unia repetição
em face dos § 2.° e § 3.° do art. 1.0,
pelo menos em rela~ão à. última pn.r..
te do citado art. 8.0 •

S. S., 18 de fevereiro de 1946.
Barreto Pinto.

ARrIGO 10

Prejudicadas

266

Substituir no art. lO, § 3.°, na úl..
Uma. llnha,. da mesma por daquela.

267

Redlja-se, assim. o § 3.° do art. 10:
.MNo caso de· vaga, o Presidente da

Assembléia notifjcD.l'á· a respectiva
ba.ncada partidária para que des~gne

substituto dentro em 48 boras. sob pena
de ser a escolha :elta pelo Presidente,
dentre os Constituintes da mesma..
bancada" ,

ARTIGO 12

Prejudicadas

268

Como e onde convier:
Os votos divergentes nos t:-abalhos

da. Comissão Constitucional. ~e ÓS
houver, serão designados pelas pala
vra.s - vencido, ou com restnçÕE:s 
O~ em parecer em separado. - Cate
Filho.

AR'nGO ·13

Prejudicadas

269

Art. 13. Substitua-se uda -\ssem;.
bléia", pela ,expressão "'do Poder L~

gislativo" aetotando-se tal critério em
tôdo o Regunento. I '

Justfjfcação

Em po'a regra, o "Dlàrlo" deveria
chamar-se (como. em 1933 e em 1934)
"Plário da As~embléia", mal:! como
já começamus com .titulo de "Diário
do Poder Legislativo', não deven-J.os

substituir a denominação neste mo..
menta.

Salas das Sessões, 18 de !f:vereiro"
de 1946. - Sarreto Pínto.

270

Em todos os dispositivos onde se lê:
, .

"Diário da Assembléia", diga-se "Diâ
rio do Pod.er Legislativo".

Just.iftêãÇão·

E' óbV10 que devemos primar pela.
uniformidade das denomlnl:tl;ões. O
que nós temos, realmente, não ~ o
"Diário da Assembléia". e sim "Diá
rio do Poder Legislativo". Ora" é

. mUito mais fácil e econômico adotar
-a--de~om1nação" exjstente, consertan-.
do-se o projeto, do que !azer oc:on--
trário•

Sala dAs Ses~ões, 15" de !ever~lro de
1946, - Ernant Saturo.

MTICiO 15

Pre1udicadas "

271

Art. 15. Redigir. assim: Aprov~do

c projeto, será. colocado na O1"õem <io
Dia da sessáu seguinte, para satrer,
capitulo por capitulo', a primeira ilis
cussão e votação que se prolonga,.ã
pelo tempo necessário ao amplo ~E:

bate da questão.

§§ 1.0 e 2.o 'dêsse A...~. Supl1mir.

Parágrafo único. Durante todo o
tempo de ·discussão poderão ser ~pre

sentadas emendas, fundaméntadas da
tribuna,dürante o prazo que seus au
tores tiverem para discutir·o projeto,
.0. enviadas à. Mesa com justi.ft.:ação
escrita, ·.,e assim entenderem os s,eus
a.utores.
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272

275

. Dar ao art. 19, § 1.° a segulme
redação: As votações serão pratica.
das pelo sistema simbólico. mas o
poderão ser pelo nominal. desde que
assim resol\:"a. a Assembléia, a :-eque-

Salas das Sessões, 18 de. Fevereiro
de 1946. - Osvaldo Pacheco da Silva
- Maurício Grabois - Carlos Marf.
phella - Milton Caíres - AldcZes
Rodrigues Sabença - Gregório He
2erra - José Marte. Crispf.m. - João
Amm:onas - Joaquim Batista Neto
- Jorge Amado - Agostinho Oli..
veira - Claudino José da Silva.

rlmento de qualquer dos seus mC"m
bras. salvo seo Presidente ou o rela~
to. geral da Comissão ConstitucIonal
houver propostv e tõr e.celta a ado
ção uniforme de um daqueles s\ste
mas. - Antenor Bogéa.

276

Redija~se, desta forma, o § 1.0 do ar
tigo ]9:

"Se não fór adotado sistema unifor..
me, por proposta do ?reslc1ent~ 011 do
relator Geral la Comissão Constitu
cional, as votações serão. realizadas
pelo sistema slmlJ61~co ou pelo nom;~

na!, desde que assim resolva a As
sembléia, a requerimento de quaiQl1~r

de seus membros~'. - R.uy de AZmezda.

ARTIGO 23

Prejudicadas

277

Uedija-se assim o artigo 23:
·"Art. 23. - O-tempo da sessão ex

traordinária convocada para discus
são, ou votação. do projeto da Cons
tituição, será dedicado exclusivamente
ao fim. da convocação. Só poderá. en
tão, ser feita retificação da ata por
escrito e não haverá hora destinada.
a expediente verbal".

,(Asslna.tura Uegivel)

278

Art. 23. Redigir assim: "O Presi
dente da assembléia, usando da atri
buição qu-e lhe confere o n.o 8dc ar
tigo 2.° dêste R~g1mento, poderá con
vocar sessões extraordinárias para.
discussão e votação do projeto consti
tucional. Essas .sessões deverão pro
longa.r-se pelo tempo necessário e suas
normas· serão as mesmas das sessões
ordinárias .

Sala das Sessões" 18 de fevereiro de·
1946. - Osvaldo Pa.::heco da Silva. 
Maurício Grab0i3. - Carlos Mari
ghelZa. - Milton Caires Brito. - I1l-'
cides Rodrigues Sabença. - Gregório
Bezerra. - ",osé Maria Crlsptm. 
João Amazonas. - Joaquim Batista
Neto. - Jorge Ama.do. - Agostinho
de Oliveira. - CZaUàino José da S!lva.

15 ses
Café

ARTIGO 19

273

Ao artigo 15. § 1.°, diga-se:
sões, em vez de 25 sessões.
Filho. \ -

Ao artigo 15 que deverá assim ser
redigido:

_Art. 15. Aprovado o projeto. serã.
colocado na ordem do dia da 'Sessõ.o
segÚ1nte, para sofrer, englobadamente,
uma única cUscussáo, que se não po
derá prolonga:r por mais -de cinqil<m.
ta e cinco sef/sões, findas as quais dar
se-á, o encerramento automático - da
cUscussão.

§ 1.° Nas' primeiras trinta sessões
desta discussão serão recebidas ':lmen
das, que poderão ser fundamentad::.s
da tribuna durante o prazo que os
seus autores tiverem para. discutir o
projeto ou enviadas à Mesa com jus
tificação escrita, se assim entenderem
os respectivos autores. ....... Walfredo
GurgeZ.

Pre;udicadas

274.
Art. 19. Onde se cUz: "considera

das prejudicadas tôdas as que r.ratem
do mesmo aSSU.ltc. e que colidam", ~1

ga~se: ucons1deradas prejudicarias
tôdas ·as que tratem do mesmo ....ss~to
ou que colidam" .

Sala das ScssQes, 18 de reverelr::> d.e
1946. -Barreto Pinto.
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ARTIGO 26

PrejwUcadflS

. 279

Desloque-se o art. 26 do titulo a que
está. subordinado, abr1ndo-se-lh~ esta.
epígrafe: lIDos Senadores e Depu
tados". - Erna':l.i Saturo.

280

Suprima-se o § 9.° do art. 26, por...
que .não devemos cogitar de llcenças
(a exemplo do que ocorre' com a, le..
gislação eleitoral) para os constituln..
teso

Sa.la das Sessões, em 18 de feverei..
ro de' 1946. Edm.undo Barreto
Pinto.

AR'J:XGO 30

~re1ud1.cadas

285

Redija..se, assim, o art. 30:
~'Se o Constltuinte não prestar com...

promisso dentro do prazo de noventa
dias, a contar da publ1caçáo dêste Re
gimento, ou, se, depois de o prestar, tal
tar às sessões, sem llcença devidamen
te concedida, seu mandato será consi
derado renunclado" •. - Ruy de Al..
meida e outros.

286

No art. 30, em vez. de "noventa" di
ga-se ..trinta~.!.- -= Artur BernaTdes e

. outros.
287

281 Artigo 30,

Substituir, no art. 26, § 10, 30 cIias Acrescente-se, após a. palavra elei-
por 60 ou. mais dias. - Antenor Bogéa ção: "ou determine a convocaçã~ do

suplente"•
282 Justificação: Não se procede a no-

Suprima-se o § 10 do artigo '26. Du-,~va.eleiçãopara. pr.eencher a vaga de
rante a elaboração da lei constltucio.. um deputado, se não qÚs'rido' não-'há .
01\1,05 :eprcsentantes da Naçã.o não suplente a convocar. E essa circuns-"
devem cogitar de licenças. Se doentes, tância não foI considerada pelo pro..
podem faltar ate dois meses e darão jeto. .
conhecimento à. Assembléia, pela nova A emenda tem por objetivo harnio-
redação proposta ao a.rtigo 30. nizar o preceito com. o sistema espo-

Sela das Sessões 18 de fevereiro de sado por nossa lei eleitoral.
1946. _ Barreto Pinto. Amando Fontes. - DurvaZ Cruz.

§ 10. Quando o membro da. Assem
bléia solicitar licença por mais de 60

, dias, será convocado para' substltui..10
o suplente, que tera ctire1to a ajuda.
de custo e aos subsídios integrais.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro
de 1946. - waljredo Gurgel.

ARTIao 28 .

Pre1udicada

284

~ conseqüência da adoção da
ementa anteri01', suprinia..se o ari..
go 28. - Acúrcio Torres.

288

Ao art. 30 onde se lê "noventa dias",
leia-se "sessenta dias". '

Sala. das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. - Getulio MouTa.

289

Art. 30, onde se diZ "dois meses
sem licença concedida'~ diga-se "dois '
meses, sem causa justificada". ..:... Bar
reto Pinto. '

290

Acrescente-se osegu1nte parágrafo
ao art. 30: "

"O constitu1nte~ depois do décimo
dia de ausência às sessõ~s, devel'á, fa-
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zer a necessária comuntc-ação à As...
. sembléia".

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. - Barreto PInto.

AR'l'IOO 31

pre1udicadae

291

Ao art. 31
SuprImam-se as palavras "exceto aos

sábados". - Soares Filho.

292

Art. 31, § 1.° - Suprlma....se "ex
ceto aos sábados". Onde se lê: "co-
meçando às 14 horas" leia-se "come...
çando às 12 horas". - Oswaldo pa...
checo da Silva e outros.

293

§2.o - Suprimir "nos sábados".·
08"..oaldo· Pacheco e SiZva. e outros.

.. AR'l'IGO 35

. .Pre1udicada

294

No § 6,° do art. 35, substituam-se
as palavras;."sem prejuízo d.a Justi
ficação a ser !eita .•. ,. por .,sem
preju1zo da' justIflcação que que.1ra
fazer .•. " • - Barreto Pinto.

ARTIGO 37

Pre1'Udicada

295

No § 4.° do an. 37 suprtmir a pro...
·rogação (na últ1ma Unha, e inter...

calar o pronome 'la" entre fIque" e
"motiv.ou". - .AntenOT Bogéa.

ARTIGO 50

. Prejudicada

296

. N-o art. 50. acrescente-se à letra .cf
in fine: "que será de cinco Il"'..inutos

.'

páraa discussão da ata, questões pe...
la ordem ou ele ontem e para a ruo...
damentaçãó ora! de qualque.r propo
slção". - ACúrcio Tórres.

297

Ficará assim redigida. a.. nUnea. d
do art 50:

"Ultra.passar o prazo regimental".
- Aéú.rcioTôrre.<;.

M'l'ICO 54

PrejUdicada

. 298

Emenda ao art. 54:
Suprima-se ;

Justificação

Os discursos dos Representantes
não devem sofrer a menor censura
da Mesa, ou do Presidenl;e ').. re~to,

o Presidente Já tern at.loUlçoç:;, paTa
os censurar, por ocasião ,~: serem
pronunciados. sollcltz"ndo I'1c urador,
quando rôr o caso, a rer.1T"laa de
expressões, não pârlamentares. E
basta .

Acabemos com essa manIa a~ ce-n
su:ra, sob qualquer modalidade, e tão
do agrado do Hcnrto espaço CP. tem
po". em que nem as orações c1vicas,
escapavam ao contrôle previo .e de..
gra.âante do Dlp.

Sala das Sessões, em 19 de feve
rp,iro de 1946. - Lino Machado. '
Alarico Pacheco. - Adelmar Rocht:',.
- Leandro MacieZ. - Raphael ctn
curá. - Café Filho.

AR1'ICO 55

PrejUdicad.a

299

Passar para o § 3.° do mesmo ar...
t1go a matéria do atual § 5.°.

ARTIGO 56

Prejud.icada.

300

Dar esta redação ao art. 56: "Se
rão ve.J;'ba,1s ou escritos, indepen<1ente .
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de a.poiamento, dfscussão e vatação.
é ·resolv1dos imediatamente pelo Pre..
sldente os requerimentos que soUcl..
tem". - Antenor Bogéa..

ARXIGO 72

Prejudicada

303

ARTIGO 69

Prej11.dicada .

301

Acrescente-se c seguinte:

PAS QtrES'l'ÕES VE ORDEM

§ •••. Em qualquer fase da sessá{)
poderá 'Qualquer Constituinte 11l1ar
"'pela ordemu para reclamar a obser
vl1nc1a de cllsPo:;1ção expressa do Re
glmento, não podendo exceder o pra...

, 20 de dez minutos.

JustiJicação

'2 o prlnc1pio l1l:>eral. desde o tem..
po do Império. O prazO .de dez Cll"

nutos éo mesmo de que trata o §
2." do art. 127 doR.eglmento de 15
OC Setembro de 1937., .

Sala. das Sessões, 18 de Fevereiro
de 1946. - Barreto Pinto.

AI\TIGO 70

PrejuiLicada,

302

Art. '10. Onde se diz "três membroa
.da Mesa" acrescente-se contando-se
E:ntre êles, o Presidente. OU' o Vicf:
Presidente quando em exercício.

Just.
Os membros da Mesa pela. função

q~e exercem não adquirem. privilégio
sõbre os demais deputados.' Para que
a resolução seja efetivamente da Mesa.
como o órgão diretor dos trabalhos
parlamentares, faz..se imprescind1vel
que conste a assíDatura do Fresident~.

- Alde Sampaio. -- João Cleofas. 
Egberto Bod:rigues. -!. Jurandir Pires
Ferreira. - Lino Machado.

Ao artIgo '72
Acrescente-se, como convier:
Os representantes da Imprensa, do

rádio e das agências telegráficas teráo
,lugares reservados d~ntro do recinto

das sessóes, sendo..lhes concedidas as
mesm.as regalias a.trlbuldasaos fun
cionários da Casa.. - Café Filho.

304

Emenda ao artigo 72, § 1.°:
Acrescente..se entre as palavras

"diãríos"e "e de 'agências", o seguin
te: estações'de rád12.:. _. ..

Sala das Sessões, 18 de !everell'o de
1946. - (Assinatura ileg1vel) - AtCl"
liba Nogueira.. - ACÚTCio TÔTTes 
J Ô1148 Correia.

AR'l'IGO 76

Pre1uclicada.s

305

.Art. '76:
Substitua-se a parte final f{salvo os

casos prev1stos neste Regimento" por:
"durante os momentos em que este
jam em discussões ne ôrdem do J1a.'
ou em votação a matéria constltuc:lo
n&1.·~

A ,Câmara não pode ex1mIr-se' à&
sua tunção de acompanhar a vida ào
PaJ,s. dando poderes ditator1als ao Po
der Executivo.

Com isto reduz1r..se-é. perante a
ophúão pública pela justa razão· do
desinterêsse público. Acresce, como
motivo de ordem ma.tertal, que nem
semp;;:e haverá em· plenàr10 assunto
const1tuc1onalpára. discutir ou votar.'
Enquanto perduram os estudos nas co
missões, o Plenã,r1o cllsporâ de, tem..
po para tra.tar de assuntos relevantes
na vida nacional e nada indica que
deva. abdicar .dessa função.' Alde
Sampaio. - Jo4,o Cleojas.
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.306

Artigo 76. § único.

Subl5t1tua~se pelo seguinte: IISe, en
tretanto, se tornar eV1dente a neces~

sidade de qualqeur resolução inadiá
vel, sObre a qua.l haja o Presidente da
República ped.ido a colaboração da
Assembléia. ou sObre a qual haja esta
resoIvido dellberar, por proposta ele

. um quarto da totalidade de seus mem
bros, será a mesma resolução debati
da e votada, em dlscuss!.o .úrnca, ~om
parecer da Comissão de Policia ou da
Comissão especial para tal!1m cria
da."

Juetillcação: Parece-nos que a ..'Ü..
sembléia se diminui. restringe a sua
soberania, se limita a 56 deliberar eô..
bre assuntos urgentes,· estranhos ao
projeto de Constituição, quando pr~

vocada pelo Chefe do Executivo.
Por isso, reconhecendo embora no

~esidentc da República o cUreito de
solicitar o pronunciamento da Assem..
bléia sObre questões outras que não a.
ela.borac;ão constitucional, achamos
que a faculdade de assim .. proceder
também. deve ser reservada à Casa,
se assim o pedir uma ponderável Oar~

cela de s'eus componentes. - Aman
do Fontes. - Durval Cruz.

307

Art. 76, parágrafo único - Red~ja

se, assim: - "Se, entretanto, no cor
rer dos trabl'l.1hos se tomar evidente
a necessidade absoluta de qualquer
resolução inadiá.vel, a critério da As
sembléia, ou sôbre a qual hSlja o Che~

te de Estado pecl1do a colaboraçâo da.
Constituinte será ela debatida e vota
da em díscussão (mica, com parecer
da Com1ssãoExecutiva ou da Comis
são Especial que, p3lra. tal fim, fÔr
criada pela Assembléia..

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro
de 1946. - Barreto Pinto.

ARTIGO 77

Prejudicada

308,
Ao art. 77:
Redija-se assim:
"O .Presidente da AssemblélQ. será. o

'órgão desta junto ao Poder Execut1-

vo da RepúbllC3l, a r~spelto de m,e
didas e providênciasadm1nistratlvas
que se relacionem ao funcionamento
dos traoalhos da Casa,"

Sala das Sessões, e'm 18 de feverei
ro de 1946. - Paulo Sarasate. - José
Bontjácio. .

O SR. PRE'~IPENTE - 'rem a pa
lavra o Sr. João eleofas.

O SR. JOAO CLEOFA6 - Senhor
Pr~sidende, devo I comparecer a esta
~r1buna E -'11 se~ jum apressado, antes
de iniciarmos a elaboração da nossa.
carta constitucional e para o quefo
mos convocados por um soberano
mandato do povo brasileiro.

As ~onsideraçõesque aqui me per
mito trazer, embora não tra.tem -de
matéria estritamente, constitucional,
apres<.:ntar-se-ão como uma despre
tenciosa contribuição para a orga.nl
zaçãr .de uma carta, que como tO/la3
as constituições modernas, que surgl
ram ar:tes da guerra, não ficam ape-

. nas nos limites de sua ordem jurídica. ,
ou· polftlca mas abrangem a ordem so
cIal e econômica.

Inegavelmente, precisamos ajustar
ao restabelecimento da estrutura de
mocrática do pais a nossa reorganiza-o
ção administrativa, ,econômica e ~1

oanceira. 1:: por Isso, por demais opor
tuna uma analise da situação geral
do ,Brasil. Desde logo precisamos
acentuar .que nesta tarefa não nos
anima a menor parcela de facciosis
mo. Nem tão pouco nos preocupa. fi
xar responsab1l1dades individuais.

Algumas ditaduras, ou governos for~

tes, como se costuma denominar en~

tre nós, subvertem as garantias ,,()~ .
Utlcas e os direitos individuais m~
têm conseguidb consertar a· ordem !1
tlanceira. No Brasil, porém, não ti
vemos nem essa minguada' compen-

- Isaçao.
Neste pedodo de cUtadura, curto,

para os que o desfrutaram. porém.
longo dema1s ou melhor interm1nav':J
para. os que o suportar.am (muito
bem) não tivemos senão' o câos e a
desorganização <palmas nas galerias' •
E o que não devemos. esquecer é que,
se com o fim da ditadura, 'terminou
a. prepotência governamenta.l e se res..



o SR. JOÃo CLEOFAS '- Pois não.
O Sr. José Varela - V. Exa;, em

Pernambuco. não apoiou o golpe d~

37?

05R. JOÃo CLEOF.-.s - _•• que pre..
clsava extirpar êste orgamsmo inerte
que não era senão mero instrumento
de favoritismo e de dissipação..

Dias depois" Sr: Presid€'Ilte. reu
nia-se o Ministério e publicava-se uma.
nota oficial de que êle fôra con
vocado para elaborar um novo or..
'çamento e clêle extirpar 0$ elemell:;os
de' dissipação e de favoritismo que
existiam no votado pela Câmara..

:Mas, Sr_ Presidente, o que se ve
rificou depois. e com o correr dOs
tempos, foi que a ditadura e os seus
agentes não porfiavam senão em or:-
gan1Zar orçamentos que eram Instru
mentos. êstes sim, de dissipa,ção e de
desordem, sem nenhuma orientação,
sem nem um plano organizado de
nenhuma pol1tlca tributária ou orça
mentária, orçamentos que não tra
duziam senão erIOS e desatinos_
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tn.beleceram as" garantias do cidadã,),
os desacertos aCU1?J,mstrativos e [1..
nanC(l1l'0S entre os qua1s avultaram
a .lDUação e as de~pesas suntua.l.'J,r.1.,:i
e improdutivas, suas conseqüência/)
proJetam-se, 'amaa por muito tempo O SR. JOÃO Cr.EOJi'AS - V. Ex. está
na eco.o.onua brasileira. inteiramente 'enganaào. Procure ve.. I

Como' então, num solo como êsr...., ri!lcar seu equivoco. (Palmas nas ga-
com os .masmas e a' lnconslstênC1El lerias. O Sr. Presidente recZama.
elos pantanos, será. possível er1gir um atenção) . ' .
altr e solido edUic10 constituciona,,' A Câ.mara' e o pa1s conhecem m1-
se não lhe ,tJlantamos indestrutíveis nha conduta polítio:\ durante tOda
alicerces numa mob1llzação total das a legislatura.:., de, 1934, de modo que

. há de me pet!nltlr que não perca tem- .... 'nossas ener"....._ _ ..<l.ctl.tlclos?
Sem um conhecimento exato e OI;).. po em discussões dessa na.tureza..

(Muito bem. Palmas).
jetívo da nossa real1o.ade e dos pr?- O Sr. José Varela _ Da bancada,
blemas que interessam ao organizaçã.':)
n~clonal, a fim, de pormos ordem na de V. Exa. poucos não apoiaram ês-
casa., "1ão é poss1vel constttucional1zao: se golpe.

'verdadeiramente o país. ConstituclO- O'.,SR. JOÃOCLEOF"S - Em 37,
naUza-lo no sentido da. harmonia.' G quando' o--Legislativo' foi dissolvido 
1: ',1 :star do povo' brasileiro e en- e vamos dlze-lo com franqueza
grandecimento do Brasil. Realmente, com 05 aplausos e' a ressonância. 'Ir.

,uma constituição não pode l1mltar-.;é' opinião pública. br9.slleira, o Sr. Ge..
,t, 'um simples enunciado teórico das tulio Vargas <ma.nifestação de desa-
normas juridicas, políticas, sociais e ,grado nas galeria:)) declarava ...
econômicas. Não basta pregar etlsas O SR. PRESIDENTE _ Peço ao
~ormas. é, prec.13~ realiza-las. ,nobre orador interromper o seu dis..

Falo aqui diJ:1gindo-me não s6__~?. _.~~urS{). Recomendo à policia que faça.
Legislativo como também ao Pod.:r retirar da tribuna., imediatamente, o
Executivo, órgão por elreelênc:la. da elemento desatenc1oso que preteuae'
coordenação e de comando que de- pert~r1Jar nossos trabalhos. (Pal
verá. ter em alta. conta os nossos tra- 'lTUtS} •

balhos.
Para. o eXito do golpe ditatorial de

1937 muito contribuiu, sem dúvida, o
trabalho de desmoralização das, ativi
dades e funções do Legislativo, le
vado a efeito e calculadamente, du..
rante longo tempo, pelo Execut1vo.
interessados, grande número de seus
componentes, êles próprios, no êxito
do plano que lhe proporcionaria n
perpetuação no poder.

O Sr. Plínio Barreto - Jt isso que
se chaIIl2. de "'crise" 'para just1flc-J,!
o golpe. 'FoI crise de ambiçâo.

O SR. JOÃO CLF.OFAS - Exata
mente.Não era senão' o desejo Je
continuar no poder• ~ isso que se
define por crise.

Sr. Plínio, Barreto - 'Crise de am..
bição.

O Sr. José Varela ,-'Permite-me o
orador um aparte?
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Mas,. Sr. Presidente, '0 que nos ln..
teressa é evitar que êsses êrros e

'desathaos praticados pela ditadura
continuem a se refletir intensamente,
como agora .se ver1!lca, na desorga

. n1zação do n-osso sIstema' de trans-
, port~es, na. deficiência, da nossa pro

dução agrícola, no desaparelhamento'
tio nosso sistema educacional, n~

anarquia da admInistração pública,
na voragem da,s despesas supérfluas,
que acarretam e provocam dejic:its,
as emissões e os empréstimos inter
nos.

o Sr. Cc.mpos VergaZ - Vossa
Excelência' não deve e5quécer a fuga.
permanente do homem ao campo
·para as grandes cidades.

O SR. JOÃO CU:OJi'AS - Aborda..
rei ligeiramente, dentro em pouco,
êsse aspecto, impressionante a que
V. 'Ex. se refere. Junto um qua
dro publicado al1âs no Relatório'
da Contadoria CeraI da República
para 1945, onde destaquei os dotS
períodos - o da existêncIa do Le
gislativo' e o cl1tatorlal. ~3sequadro

é por demais expressIvo:

QUADRO 1

PERíODO LÉGAL (. )

, 1
Ano I Receita I

r I
1934 1 1.971.145.000
1935 . 2.722.693.100
1936 3.127.459 .900

J \

Despesa

l:..099.250.000
2.872.001.500
3.226.080.800

Delicít

128.104.000
149.308.400
98.620.900

Papel moeda

em circulação

3.154.000.000
3.567.142.900
4.029.844.900

PERÍODO DE •.DITADURA (~)

. } Papel moeda.'
o Receita , Despesa Delicit

I
em circulação,. -

937 3.462.'476:4"00 4.143.958.600 681.482.200' 4.532.450.4QO
1938 ;3.879.768.506, '4.735.433.600 855.665.100 4.825.251.500
1939 3•'ro5 •033 .7.00 4.334.641.300 539 .607.600 4.970.926.100
940 4'.036'.459.743 4.629-.636.415 593.176.672 5.185.167.500

1941 4.045.554.518 '4.839.635.096 791:.080.578 6.646.525.300
942 4~376"579.656 5.748.013.258 1,.371.433.602 8.237.822.400

1943 5.442.646.045 7.794.405.200 2.351.838.200 10.980.782.000
944 7.366.199.200 ~ .449 .632.800 2.083.433 .600 14.462.028.500 .
945 - - - 17.530.500.190

"

1

An

1

1

1
", 1

(4<) Em milhares de cruzeiros. ..
"

Nas parcelas relativas às despesas em· 1943 e 1944 estão incluidas al
gumas efetuadas com as operações de guerra•. '
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Entretanto, ontem, Sr. Presiden'te,
o eminente Deputa.do Souza .Costa, a
cuja 'inteligência rendo as minhas
'mais 'sinceras e justa~ homenagçns
teve oportunidade de dizer que as
despesas públicas foram reduzl'Cias du
rante êsse perlodo.

O' Sr. Plínio Barreto - Fazendo...se.
palálclos sObre palácios. I • '

. O Sr. Sousa Costa -Não disse que
as despesas públicas' tinham sido re
.duzidas; declarei que não se just1!ica
V<i. o considerar gastador o govêrno e
lsso porque' êle havia feIto, 1130 parte
dali, de&pcsas públlcas, o máximo possí
vel para reduzi-las.

O Sr. JoSé Bonifácio - COnstruindo
o Palácio da Fazenda.

-- O Sr. Sousa Costa ~ O aparte de
V - Exci3,.. ~ o tipo do aparte infeliz.
A construção do PalácIo da Fazenda
faz honra a qualquer govêrrio (muito
bem). Desafio V. Ex-cia. a apresen
tar-me, no, terren<J das construções
públicas ou privadas, exemplo de me
lhor administração.

O Sr. José Bonifácio --...,Enquanto o
}levo tem fome.

O Sr. Brigido Tincco - Isso é quee'
a~mago;ia. '

Um Deputado - V. Excia. pode in
formar quantO custou Q Palácio da
Fazenda?

O Sr. Sousa Costa - A construção
do Palã.clo da Fazenda ficou em seten
ta, e ,deis milhões de cruzeiros, o que
vale dizer que o metro quadrado cons
truido custou setecentos e vInte cru
zeiroS': Esta' Casa está. cheia ãe hv
mens que perdem bem avaUar o que
1st<> significa como expressão de' resul....
tndo administrativo. <PaI1lU1S.)

O Sr. José Bonifácio - Ao invés
disso, teria sido melhor cuIdar-se da

. assistência social no BrasU.

O Sn. JOÃo CLEOFAS - 'Vou res
ponder com' precisão ao habiUssimo
aparte do nobre Deputado' SI:. Sousa
Costa. Em primeiro lugar, e consi
derando 'desde logo a construçã.o do
Palácio da Fazenda, devo dizer: o que
~. pode entender como boa apUcaçã9
<1os dinheiros públicos,. no meu modo
d.e ver, é sobretudo a fixação de uma
hierarquia. na. apllcaçli.o das rendas
que POSSuIm05, segundo um critério

de utilidade e de bem estar para.' o
'Povo. Não discutO que a construção
de.: Palácio dá Fazenda, em· si haja
sido módica; mas fOrça é convir Que,
enquànto ficavam desaparelhada~ nos-'

.sas estradas de ferro" nosso sIstema.
-Of:: transporte, enquanto' a produção
agr1ocola, II alimentação do povo brasi
leIro definhava (palmas nas galerias)
deixando tóda' a. população em fome,
cl'ôn!ca. Não sei se seria mais útil
construir o Palá,.::;io .da Fazenda, em
bora por preço barato~ do Que 8iPllcar
o;; re~ursos investidos nessa constru-'
çâo emm.edidas e. providências que
minorassem 'a situação de desam
paro e de sofriment<J a que foi re~ega

d() o povo (palmas no recinto e nas'
galerias.) .

Agora-,- passareJ_a mostl'~r à Cons
tituinte e ao pais como a ditadura

. t'01 governo de dissipação e de perdu
larismo (palmas.) O eminente Depu
tado Souza Costa teve, ontem, oportu
ntdade ,de declarar que respondera,
oom precisão e vantagem~ ao discurso
proferIdo em Belo Horlnzonte, por-essa
grande figura de patr1ota~ essa figU'~a.

-1m.par aue constitui uma das mais
autentléã.s e malSexpressivasdreserv,as
morais do país, o Briga-deiro Eduardo
Gomes (Palmas no recinto e na$' ga
lerias.>

Vejamos o que assinalou o Brigadei
re Eduardo Gomes, no seu discurso .de'
Belo Horizonte:

"O balanço aaquele período, re
fere-se ao de 1930 a 1944, pode
estabelecer~se por esta forma, em.
númercs redondos':

Pa,pel m<leda emitido (15 milhões
'menos 2 1/2 milhões) - 12 112
bilhões.

Div~da. externa (!22 milhões por
ano menos f 5.000.000 em méclla.
na melhor das hipóteses - X 15
anos igual ~ 255 milhões - 20.400
bilhões.

AUmento da' Dívida Interna (6
milhões menos 3 bIlhões) - 3 bi
lhões.

Dívida flutuante (antes pràtlca
mente inexistente).:.... 6 bilhões. '

Total aprox1mado 42 bilhões.'
Menos: disponib1lida.des do 00-
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'vêrno no exterIor, cerca de6 bi
lhões.

Diferença - 36 bilhôes
de cruzeiros ou milhões de contos
.ele réIs.

Na.o lerei, evIdentemente, todo o
penodo, sobretudo porque o meu terr.
po é exíguo; mas, condensando o pen':"
sarnento do Brigadeiro' Eduardo' Go
mes, limltar·me-cl a reproduzir sua
declaração, segundo n. qual o Govêrr:o
ditatorial gastou além da receita or
dinária, obtida através do aumento.
sem precedentes. dos impostos, a quan
tia de 36 bilhões de cruzeiros, o. que
singulariza, por todo o sempre, em
nossa história administrativa. como
govêmo dissipador.

Suponho prestar uma homenagem'
ao ex-Ministro 6ou~n Costa a cuja
inteligênc1a declarei. de inicio, ren
der o preito de minha admiração'.

O Sr. PUnia Barreto - Também
nós a rendemos.

O SR. JOÃo CLF.OFMi - Devo acen
tuar ainda. mnJl1, fazendo ,justl.,·
ça ao llu!ltro colclta.. que S. Excia.
conhr.cla os !nconvenlcntcs, os ma
les que es:sn poI1tico. de disSipação
aca."Tetarfn no Brnsl1 , . Apenas 
vamos dizer com franqueza e per
dõe-me 8. Exclr\. ...- não teve ener
gia po.rn. frustrar ~ssn polftica impre
vidente e perc1ularl11,'

O Sr. Mário Brant -.0 Sr. 'Sousa'
Costa C autol'ldnde em assuntos·
.econômicos e fInanceiros, razão po:'
que' rendo n S. Excia. as mesmas ho
menagens: ma~ dele pode afirrnar
se como de Frei Tomnz - "Faça o
que ~le diz c nno o que faz .•. "

O Sr. Sou:;a Co..,ta - A lmpossibl..:
l1dade de contf~r f\8 despesas não era
do Ministro dn. FA7.cnda. mas do
próprio governo. DescJllrl11 que o ora
do!' apontaBtlO qUD,l o pafá do mundo
onde, em qun.1Quor época da história
da humllnld(l.d~1 nlt guerras se carac
terizaram pnr pcrlodos de economia.
(multo bem>.

O l>T, Mdrto Bra.nt - Durante a
gucrrn. em LonctreJ, nfio se pintava
urna pnrcdn D na Brasll se constru1
sm obrua .untu4rlD.13I

o Sr. Sousa Costa - V. E.~.p, sabe
que .ninguém mais -do que eu tra
balhou no sentido ~ congelar os 'lu
cros excessivos, pará evicar, não a.pe
nas essas pinturas em paredes, :mas
para que muitas paredes se levan
tassem tamJJém com a. utilização da
escassa mão de obra de que dispomos
e que 13eria mais útil apl1cad.a .em ou
tras finalidades. Nessa época, tive
contra mim a opinião ~enerallZàdadas
classes conservadoras, para as quais
constltuta um ato de ditadura e vio
lência reter êsses lucros para somente
permitir sua ut1l1zação no após guer
ra. Agora, já se vai entendendo me..
lhor o assunto mas infelizmente tal..
vez seja ~ pouco tarde.

-O' SR.' JOÃo: CLE:'OFAS .;... De pIOOo
que V. Ex. atribue a culpa. dos
erros praticados às classes conserva
dóras, morigeradas e pacientes.

O Sr. Jurandir Pires - Entretarlto
essas mesmas classes, reunidas em
três congressos. solicitaram, o con..
gelamento dos lucros extraordinários.
. O Sr. Sousa Costa - Não, pretenda '
me colocar mal com as classes con
servadoras que não culpo, absoluta
mente, e foram aliás "otlmas colabo..
radoras da minha adminIstração.
Quero apenas colocar a questão em
seus devidos têrmos.

O -Sr. Jurandir Pires' - Não faço
parte delas. i

, O Sr. Sousa Costa Sei que
V.Ex,a delas não faz parte. Quero,
todavia, esclarecer que sempre atribui
a responsabilidade pelo excesso das
despesas às contingências da guerra..
Na guerra é muito difícil à. p~lít1ca de
economias' e, mais ainda - e isto foi
obtidO' no Brasil ~ conservar uma po
Jitica. sadia. nas finanças. Nas declara..
ç6es por mim feitas, sempre aprovei
tei, t6das 'asaportunidades para tra
zer ao conhecImento pÚbUco os atos
do govêrno; Multo embora. a Câmara.
estivesse fechada, não perdi as opor~

tunldades que. se me ofereceram para
trazer ao conheCimento do povo bra...
sUelro as difIculdades dó erário em
fazer face às necessidades da guerra.

.O SR. JOÃo CLEOF,'l.S - Trazendo
iD!ormações de modo· nem sem...



O SR. JoÃO CLEOFAS - Ao contrá
rio, devo dizer o seguinte:. A guerra
tem servido pa:.-a encobnr a po
lítica de expedientes da- ditadura, pois,
sob pretexto de despesas de guerra, rea
liZaram-se multas outras, que deve
riam em regra, estar incluidas ,num
plano especial de obr~s e equipamen
to. Aliás, plano o não constitui em
verdade, senão nm segundo orçamen- .'
to paralelo ao pnmeiro - ao orça
mento geral do pais. Tanto assim
que se chegou a tal fase de desregra
mento, que,', para esse plano especial
de obras e equipamentos, foramdeslo
cadas tôdas as· verbas normais de
obras 'exic;tentes no orçamento orcll
nârío do pais.

1<
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pre claro. Toda a gente I por exem~ Há, a êsse respeito, um depo1men-
pIO, sente o efeito das emissões. Per.. tel ...
gunto desde logo, ao nobre Deputado O Sr, Sousa Costa _ V. Ex.a dá lí-
Sl'~ Souza Costa, se as emissões são ou 'cença para um aparté? . '
não feitas para cobrir deficits orça.. O SR. JoKo CLf.:OFAS _ Um mi-
mentár1os? De modo que'a maior pra-
ga possível que nos podr: atingir - a nuto, apenas. '
da inflação, resulta em grande parte ... por demais, .insuspeito, depoi-
do elastecimento das despesl.1.s. En~ mento êste redigido pela p::.-ópria Co...
tretanto, em repetidas, e freqüentes missão de orçamento do Min1stério
declarações, em 'exposições de ,grand~ da Fazenda por ocasião da renovação
brilho verbal afirma S. Exa. que se dêsse plano geral de obras em 1943.
deve o elastecimento vertiginoso da Declara a referida Comissão em ex-
inflação à necessidade das emissões posição a' respeito dêsses planos, a.

I para aquisição de cambiais., qual deve ser, e é por certo, do mais
O Sr. Sousa Oosta - Em parte. intimo conhecimento do nobre Depu

tado Sr. Souza Costa que: "as obras
O Sr. AZde Sam2,aio - O Sr. De- pübllcas, por não obedecer a' um pro-

putado SOUZD, Costa tem. repetido grama prévio .. obtiveram atra.vés do
várias vezes que as contingenclas da plano especial, créditos para sua exe..
guerra tora:n °as que forçaram a di- cução que" pr~tJ~~I1!ente, importavam
tadura a gastos excessivos. :€ prec1o- em reforçar dotações para o mesmo
50, entretanto, recordar também ~ue fim constante do orçame~to ordJ.nã...
havia um. orçamento de guerra, 1n- rio.'P
teiraménte à parte do ordinário, como O Sr. Sousa Costa _ Ao Deputado
haVia oútro para obras e c~nstniçõe5 Alde Sampaio responderei que S. Ex.
que não fossem de rotina ordiná...-1a. . estarIa raciocinando certo sea guerra
Se êsse orçamento especial de guerra, apenas exigisse despesas diretas; mas
é separado e o' outro orçamento, 1s~o a. guerra obriga a despesas indiretas
é, o orça~e!l~o geral do país, SUb1l1---conseqUentes de ,uma serie de fenome-
de 3 milhoes e tanto em 1936 para 10 nos que se ligam com a. reduçâo da-1m-
milhões e tanto" como está hoje, como portação c encarec1ri1ento natural ela.
se pode dizer que é efeito da gu=rra? produção nacional, conseqüência dessa
Como se pode fazer tal af~nnaçao se emergência.
as despesas de, guerra estão separa- ,
das e nunca entraram nesse orça· Qua:lto, ao Sr. João Cleofas, devo,
menro? dizer qt.Ie a expressão desregramef1.top

longe de me melindrar, absolutamente
não me impressiona, porque' não é fe
liz. Responderei que os balanços de
planos de obras foram sempre encer
rados sem deficit algum e até com.
saldo.

O SR...lOÃo CLEOFAS - Mas não
é êsse o arguménto. V •.~. há.
de me permitir. O argumento é que ~

tal plano de obras não obedecia. 's.

nenhum programa prévio, como de
clara a própria Comissfio de Orça-,
menta e constitula tão sàmente um.
meio, um expediente de rea.lizar ou
tras despesas alem das despesas nor-
mais. orçamez;tárias. -



- 277 -

1i:sse o POtlto a que me referi com
precisão.

O Sr. Alde Sampaio - Peço licença '
ao ~rador po.l'a responder ao sr. Souza
Costa, na parte que me toca.

V. Exa. podia dar a resposta que
deu, a quem' não tivesse a pachorra.
de leI' constantemente o orçamento
.daRepública. V. Exa. sabe que essas
despêsas são, na sua grande maioria,
despêsas com pessoal, despêsas coril
comissões, sem obras, sem nada refe
rente a motivos de guerra. .

.O Sr. Sousa Costa - V. Ex. sabe
por que as despesas com obras to-'
ram' s!stemát1camente transferidas pa
ra o plano especial ele obras.

O Sr. Alde Sampaio - Justamente.
E () orçamento cresceu por isSo.

o Sr. Sousa COfita - Não descjo
perturbar' o brilhante discurso que o
orador está. fazendo ...

o SR. JÓ~OCLEOFAS - Brilhante,
. não; desordenado' porém, objetivo,
ey.ato e verdadeiro.

O Sr. Sousa Costa - V. Ex,a nada

faz desordenado...

O SR. JOÃo CLEOF~ - Muito obri
gado.

O Sr. Sousa. CO,'lta - •. , mas pode,
às vezes. não ser verdadeiro, por qual-'
quer êrro, não por, má fé.

O SR. JOÃO CLEOFAS - Sou tanto
mais • verdadeiro. qUaRto me ba

sPjo rigorosamente nos dados colhi
dos am documentos oficiais e rela

. tórios.

o Sr. Sousa Costa - Mas~ para con..
cluir, quero declarar que vou ouvir
todo o.discurso de V. Exa. e que de
pois o responderei, procurando escla-

recer. tanto quanto possivel, as dúvi"
das que V. Exa. tiver.

O SR. JoÃO CLEOFAS - Não tenho
dúvidas, 5r. Deputado' Sousa. Costa.
O que vejo é o reflexo, na economia
brasl1eira, àessa política, econôrx:uca
e financeIra imprevIdente a. que 'foi

. concluzido o Brasil. Não tenho dú..
vidas .

o Sr. Sousa. Costa - Então, para
o.

I)er mais claro. demonstrarei a V.
Exa. que essa. política não foI 1m
previdente e .nUo causou males ao
Br~sl1.

o SR. JOÂo CLEOFA3 - V. 'Ex"
com todo o seu admirvel poder
verbal não poder dizer que essa

, .
política não fez mal talvez a uma re-
duztdfssima minoria, onde se inclui
na V. Exa.. Mas :;e ela não fôsse
danosa "à, nossa economia, não esta
riamos na· situacão atual, de um país
essencialmente agrlcola.. ,

O SR. PRESIDENTE - Atenção•
Lembro ao llustre Deputado estar
quase finda a hora de que dispõe.

O SR. JOÃo CLEOF.AS - ••• onde'
a população aumenta de alto mi
lhões no período de. 30-45, as des..

.pêsas p,úbllcas aumentam no mesmo
periodo de 400%', as emissões de. pa
pel moeda elevam-s~ 800% e a pro
dução agricola. que mais nos devia
interessar, mantém-se estacionária.
Compare-se o quadro que anterior
mente juntei sOb"~ as despêsas públJ
cas com êste OUtro que agora apre
sento relativo à. produção agrfcola
brasUeira ,e vé~se como a ditadura.
fracassou até mesmo na questão de
allmentação da sua população.

S que não se :rêz uma. polítlc& de
produção, mas' de ~sslpação.



QUADRO 2

PRODUÇÃO DE GbEROS ALIMENTicIOS

1 - Quantidade

Toneladas. .. ,
,Outros Produtos . .

Produtos Cereais (Arroz, de'OrIgem Vege~ Produtos de Or1~
'-, Frutas Tropicais Aveia, Centeio, tal (Alfafa, Açú- gero Animal

Anos de Mesa (Cacau, Café, Cevada, Milho, carj Batata, Fa- (Banha, Carne, Total
'- erva-mate) . Trlgo) . linha,. FeIjão LacUclnios)

I
~ Vlnll.o) . -

I I
, \. - .

1930 1.832.500 1.'199.495 6.146.918 ~ 3.512.687 2.926.914 16.218.514
1931 2.220.000 1.480.800 6.• 008.998 3.448.601 3.077.524 16.235.983.
1932 . 2.489.000 1.739.241 7.175.329 3.441.202 3.061.906 17.906.678
1933 2.679.076 1.956.260 6.989.063 3.449.385/ 3.361.293 18.435.075
1934 2.586.461 1.846.982 t3.6S9.963 3.479.211 3.488.871 18.061.488

. j

1935 2.720.886 1.346.506 7.484.819 3.589.8891 - 3.656.391 18.798.491
1936 2.828.535 . 1. '19~.00O 7.118.301 3.400.9791 3.505.435 18.646.250
1937 - 2.815.831 1.665.828 7.199.'123 3.295.0'12\ . 3.665.424 18.641.878
1938 2.938~948 1.640.198 • 7.261.985 3.612.122 . 3.645.116 19.098.369
1939 a.086.684 1.385.173 '7.012.126 3.835.592 3.682.069 . 19.001.644

1940 2.904.149· 1~213.89S 6.329.702 3.939.738 3.622.706 . 18.010.188
1941 . • 3.006.511 1.178.331 7.395.419 4.015.229 3.582.051 18.177.541
1942 2.904.257 1.020'.511 '7.458.374 3.958.011 . 3.460·99'1 18.801.250
1943 .3.003.362 1.184.125 '7.271.308 4.389.294 3.308.968 19.157.057
1944 ,2.Q2.0.JOO 983.889 6.418.300 4..151.088 . 3.228.075 17.'101.352

........
~....----- .

I
;]

- I
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o Sr. AZiomar Baleeiro - Permita
V'. Ex. um aparte. Allãs, o eminente
Ministro Sou.sa Costa está. se repe..
tlndo a. ,si próprio...

'0 SR. PRESIDENTE - Atenção!
Peço licença. ..)I3.ra advertir que o
temt:')o' está findo. O nobre Deputado
não" pode continuar o seu aparte.

O SR. JOÃO CI.EO~hS - Senhor
Presidente, pa.ra concluir, devo e:t1zer
que sendo apenas um bomem de t,ra
palha aqui não vim lazer e~posições

doutrinárias, mas anallzar, objetiva
mente, a situação dá ec.onomia brasi
leira e os principais problemas re!e
rentes à .organização .nacional que
precisamos focalizar, a fim de fazer...
mos uma Carta constitucional .•.

(J Sr. Alde Sampaio: - As consti
tuições derivam dos !at<is.

O SR. JOAO OLl:':OFAS - Como
mu1to bem diz V. Ex., as Consti
tuições derivam dos fatos.. .umá.
Constituição que possa ser aplicada e
'que possa produzir frutos para a co
munida.de r'.ac1onal. <Palmas>.

o SR. 'PRESIDENTE "';""Atençào,
está finda a hOI'a do expediente.

O SR. JOÃO CLJ:OFAS - Vou con-
cluir, Sr. Presidente.' O eminente

chefe da nação. Sr. General Eurico
Dutra, em cUscurso feito em São Pa.Ulo,
ainda como candidato, declarou:

"Nossa .,ituação, depois ,do pe
riodode guerra externa que ..:tea.
bamos de atravessar~ é, 'de certa
torma: semelhante. a que teve de
enfrentar Campos sales~ depois do
per1odo de guerra civil .por ,que
passou a República em sua fase
de formação". •

. I
Campos Sales assumiu o governo e

declarou. logo depois:

"'Este pais" só precisa de adm1
Distração" .

Nunca uma frase como esta. do
grand~ 'estM!sta brasileiro teve mais
oportunkiade e justa aplicação como
no momento atual em que a. nação se
debate às port.es ...ta catástrofe. O Mi-

, n1stro Gastão V1d1gal, homem a quem
pOdemos,pela sua sinceridade e cla-

rividência, sem nenhuma reseVla, a.brir
os maiores créditos de confiança.

O Sr. SOWJa. Costa - Muito bem.
O SR.' JOÃO CLEOFAS ..... ' ••• reu

nido o Ministério, pouce: depois da
posse do General Dutra, fêzum rela..
t611.0 ela Situação geral do país. Acon
tece, porém I que êsse documento ainda
não foi publicado.

Voltarei à tribuna dentro em breve'
para continuar as considerações que
o tempo não pe·rm1tiu sequer' iniciar.

Desejamos, para podermos fazer uma
Carta Constitucional, de acOrdo com
as oondições reais do pa1st que não só
esta, '<:omo outras ,exposições sObre os
demais setor~ da a.dmlnlstração pú
bUca sejam diVUlgadas, não· só para
nosso conhecimento, como de tOda a
naçã.o. (Muito bem; muito bem. .Pal
mas_ O orado'!' é cumPrimentado).

O SR. PRESIDENTE - Está finda
a hora do Expediente.

Passa-se à Ordem do Dia.
- ,

Comparecem mais 86 Srs. Cons..
tituintes:

Partido Social Democrático

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

•
Amazonas:

Leopoldo Peres.

Para:
Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira.
Carlos Nogueira.
Moura Carvalho.

Mara,nhão:

Clodom1r Cardoso.
VItorlno filreire.
LUlS Carvalho.
José Nelva.

Plal.ií:

aenault lIcite.

CearA:

Frota OentU.



'Rio Grande do Norte:

Mota. Neto;

Paraíba:

José JofllL

Pernambuco:

Novais Filho. "
Etelvlno Lins ..
Jarbas Mal'anhão.
Lins de Albuquerque.

Serg~pe:

Graco Cardoso.

Bahia.: .

AloisIo de Castro.
Regls Pacheco.

, NegreIros Falcão.
Vieira de Melo.

E~pfrIto Santo:..
Ar1 Viana.
Eurico Bale:>.
Vlelra' de' Rezende.
Alvaro Castelo.

, . Rio de JaneIro:

Pereira P1.c to.
Amaral P'l!xoto.
Et'uardo DuV1vler.
Paulo Fernande~.

Getúlio Moura.

Minas Gerais:

Juscelino Kubitschek•
. Rodrigues Seabra.

Pedro Dutr&..
Cristiano Machado.
Joaquim Llbâmo.
,José AUanlm.
Augwto Viegas.
Gnstavo Capanema:.
Celso Machad.o.
La1r Tostes.

São PaUlo:

Gofredo Teles.
Novell JUIl1or. '
Sampaio Vida!.

Paraná:

, Munhoz de Melo•.
.roão .Aguiar.
Aramis Atafdes.
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MUlas G~t'als:

~:tcnCamlJo~.

•
Sil.O Pa.ulo:

- .
1~o~eu Lou"enção.

.Goiás: 

Macha.:1o ~lal1elra.

Mato GrOS;i'1:

Vespas1ano l'A:ll'hns.

Paraná:
Erasto Gaertner.



,Partido Democr:ata Cristão

Pernambuco:

Arruda Câmara.

C:;~O PaUlO:

Manue1 V~tor.

Partido Popular Sindicalista

Pará:

Deodoro Mendonça.

O' SR, PRESIDENTE - 'Encon
traDl~se'sõbrea mesa os âegtÚlltes're
querJmentos:

Requeremos que seja conSIgnado na
ata dos nossos trabalhos de hoje. um
voto. de pesar pela morte do Jornalista.
alagoano, Dr. Carlos de Arroxelas.
Galvão, cuja atuação' na unpren~

carioca foi digna de aprêço. e· na. dos
Estados Unidos deu lugar a'ql1e lhe
fosse conferido o título de Cidadão
de New~ York. '

Santa Cn.r ar~n~:

.Ta,rs,res d'Amar~.l.

R.io Grande do Sul:

Flores da Cunha.

Parttdo Tro. ')~t1J ísla BrasiZerr.C1

Distrito P.t'dCHiJ,·'

Vargas Neto
Gurge] do Amara; •
Segadas Vi~nn.

k10 de Janeiro,:

Abelardo Mata. ..

. 'São Paulo:

Romeu Fiorl.
Euséb10 Rocha.'

Partido Repubricano

Pernambuco:

Sou:ia r..eão.

Ser~jpc:

Du: 'Jai Cruz.
Ales ndo Fontes.

Mlr.ns Gera1s:

Bemardes Filho.
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Sala das Sessões, em 26' de fevereiro
de 1946. - Luiz Medeiros Neto. 
José Maria de Melo. - Teixeira de
Vasconcelos. - E. de Farias Junior.
- Afonso ele CaT"1)a.lho .. - A.. Bit
tencourt Azambujtt.

Requeremos, que na sessão dos
nossos trab~]hos de hoje, Reja inserido

. um voto de profundo pesar, pela morte
do escritor e jornalista maranhense,
Antônio de AlmeIda Rodrigues, que
deixou 1105 anais da imprensa brasi
leira um traço vivo de 1nt.cl1gêllcla na
!lama de forte patriotismo.

Natural de Pastos-'Bons, no sertão
do Mal'anhão, redigiu vários jornais
em Teresina, colaborando em outros
tantos no Rio de Janeiro, nos quais
publicou parte de suas opras de cos..
tumes nacionais, enriquecendo a' lite
ratura folc~lorica' com um precioso,
contingente de conhecimentos ela vida
sertaneja e ela índole do nosso povo.

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro
de 1946. - Odilon Soares. ~ Pereira
Junior. - Cloàomir Cardoso. - Fre
derico Freire. - Ulysses Lins. - Le..
andro Maci~Z. - Geraldo Cardoso.
João d'Abrcu. - GaZenoParanhos.
- José Neiva. - Lino Macn.ado. 
Esmaragdo de Freitas. - Hugo Lou-
reiro. '

O SR. PRESIDE:r'lTE - Os Senho
res que aprovam os votos de pesar,
constantes dos requerimentos apre
sentados, queIram conservar-se como

. estão.
(Os requenI.nentos são apro

vados).
~.~.

O SR. PRESIDENTE - Continua
adiscussáo da indicação n,o 24-1946,
do Sr. OtáVio Mangab~ira e outros,
pUbl!cada a 19 do correr~te

O Sr. Deputado Pedro Vergara. en
viou à. mesa um diScurso, que será
publicado ao pé da ata correspondente
à. sessão de h,oje.

O SR. PRADO KELLY -Sr. Pre
sidente, comidero uma honra parti
cipar dêste debate, que é, sobretudo.
debate de principios. E porque a ma
téria está colccada. .no terreno doutri
nário, onde tem lugar a evocação de
princípios e regras inesquec1veis de
Direito Público, tenho a Impressão de
que' neste plená.r!a se desenrola. o úI-
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.
timo ato de um. proces~ histõrlco, democrático ainda não nasceu.
solenemente inaugurado há 11m ano, 'A Ca.rta se compreende como
quando a imprensa retomou, pOI si, a concessão voluntária, graciosa do
liberdade de op1nião e de crítica. monarca. 11

Ao longo d,os meses depuseram, atra- Mas se de concessão se trata, se se
vés de estudos nas sociedades de classe trata de limitação de ~Oder real, as
ou de entrevistas e opiniões dlvulga~ Cartgs nã.o ,podem ser, revogadas pelo
das pela Imprensa, as expressões mais monarca que as outorga.
altas ,ctn cultura braslleira. '. Um. exemplo clássico nos ministra.

A Carta, de 1937 não pode l1vrar~se a história; é o de Luís',XVIn - da.
de uma definitiva condenação. Ca.rta. de' 1814. '

Aceito, S1:'. Presldel1te, ° convite Desta vez peço as luzes de Duguit,
formulado pelO eminente llder da. no Tratado de Direito ,Constituc1o
maioria, no sentldo de estudar a ques- na!, volume III, página. 651:
tão sob seu aspecto jurídico, mas
fôrça é, t$,mbém, convenha. S. Ex., em "Sendo ,a Carta outorgada vo-
que se levem a sério o;; argumentos luntarlamente pelo R.ei, parece
e em que possamos eIÚrentá.~los e que o reI pode, a seu alvedrl0,
debatê-los com perfeita boa te. mod1flcá~la ou revogá-la. Mas, de

Dos diferentes Lados em que se di.. outra parte, segundo o preã.m.bu-
vlde a Assembléia, surgiram, como lo, "a concessão e a outorga são
era inevitável, orientações contradi-'" feitos··tanto_ p.ara.nós com'o. para
tór1as. Façar.ào5 nosso esfôrço para. nossos sucessorp13 e para sem,-
especiffcar e ordenar os argl:tnentos, pre ... " .Embora unilateral, a
de modo a poder, dentro do principio promessa par~e, assim, dever 11-
cartezia.no - de decompor pa:oa re~ gar, definitlv~ e irre,vogàvelmen-
compor - reconstruir sistemàtica- te, Lu1s xvm e seus sucessores.
mente o assunto, e, com a aju('f,a de De fato. DOS primeiros dias :ia.
meus distintos e cultos colegas, obter segunda restauração, a ordenan-
o esclarecimento ,da verdade. ça régia de 13 de julho de 1815.

A p:1melra tese sôbr2 a, qual :fol~---·,··que convocava uma nova câmara..
cODV1dada a opmar a. Casa, era a da ~lterava. certas disposições" dEi'
11egalidane da' Carta de 1937. carta. No meio das pertUbaÇÕeS '

Não preciso referir-me ao argu- de 1815 ninguém protestou. Mas
mc;nto de autoridade, isto. é, às opi- a orden'ança de 5 de setembro de,
n10es l0r:,gamente expedldas p~la 1816, que pronunciava'a cllssolu-
Congregaçao da Fr.culdn.de de Oirelto ção da. câmara "1ntrouvable"
ou pe!o Ir...st!tuto dos Advogados. anunciava que nenhum artigo d~

Os argumentos valem por s1; va.mos Carta seria mod1!lcado. Quantio
a êles.

O primeiro é qtieo poder de outor- o rei. Carlos X. pelas ,?rdenanç~
gB de Cartas' Constitucionais 56 pode de 25 de. Julho de 1830 violou a
ser exercido nos Estados onde o' rei Carta, suspendendo, principal-
encama a soberania. mente, a liberdade 'd: 1Inprensa,

A respeito, trago a. op1nUlo, de Bar.. . pro'\1ocou umâ revoluçao que r.:au-
thélemy, 'em 41Droit Constltuc!onelle, sou a queda dos Bourbons. Bem
ediç~ de 1936, página 236: p~ec: que jam~~ houve revolu-

"A car~ consiste' essencla.Imen~ çao tão legitima . ...
te na mairlfestação da vontade NotemC?s também que ó plebis-
unilateral de um monarca, até cito é o Instrumento de conc1lla-
então absoluto, ' que' limita sua ção do cesarismo e da democra-
ação e seus poderes pela 1ntro- ela.
dução de um parlamento, ou pelo Exemplo hlstórico é o da coes..
reconhecimento de certos direitos titu!ção de 22 frimá.r1o do ano 8.0 ,

e liberdades aos individuos. Cor- ditada por Bonaparte. Lá se es..
responde a, um certo estado, daS ,creveu n. art. 95 : "A presente
fOrças socla1s, no qual o prlnc!plo '.,'constltw.ção será. logo após, sub-
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1lletida à aceitação do povo fran..
cês". Essa "aceitação" se man1~
festou atra.vés do plebiscito. Os
cidadãos foram convidados a :;1i..
zer,' apenas, "sIm" ou "não"; em
3.012.1)69 votantes, 3.009.445 a-

. aprovaram; '. só 1.562 a repeliram.'
. Mas, ainda assim,· 'os p1.lbllcis
tas consideraram o "plep!sclto"
uma. '~comédia". Escrevem Bar
thélemy et Duez, op. clt. ps.
254:

"O plebiscito prezta homena..
.gem ao principio democrático. Por
êle, o Cé5"ar reconhece que o seu
poder deriva do povo e que não'
pode receber constituição contrá
ria à. suá vontade. Mas, de fato,
essa homenagem é só teórica. A
democracIa ces{\rea, tal quel fun
cionou em França, só na f~ha

da respeitou o principio demo
crático. O plebiscito era, mais ou
menos, uma comédia politica.
1.0) O seu processo jamais com·
portou o sigilo do voto ou, sequer,
uma organização s~r1a dêsse si
gilo. Sob o regime do ano 8.°, os

. cidadãos faziam conhecer a sua.
aceitação ou a sua oposIção, apon..
do a firma em regístrosespecia
18, existentes Las prefeituras, no~

tat>elionatos e em outros lugares
púhlicos. Logo após 2' de dezem
bro, o primeiro pensamento de
Luís Napoleão foi recorrer a êsse
processo, contando com a pressão
que êle exerceria sObre os Cida-
,dãos. Mas os .tempos haviam .
mudado: Seus conselheiros lhe
fizeram I compreender que a medi
da, despertando de"'.,contentamen~
tos, iria diretamente de encon
tro ao seu fim. Cada cidadão re
cebeu, pOiS, um boletim "sIm" e
um boletim "não'r. O voto era
secreto em principio; mas, na.
verdade, houve urnas para o
"'51m" e urnas para o "não". O,
votante não foi livre. 2.°) Aliás,
o plebiscito não perm1teescolhe~:

entre duas formas. paralelas de
govêrno, mas entre um govêmo
e a ausência de govêrno, entre a
-aMem e a anarquia.

Eis porque o plebiscito é nor
malmente favorável.

O Sr. rosé Augusto- Quando se
alude a plebiscito, parece que se ouve
logo falar em ditadura. Há até, a !rnCJe
de Ortega y Gasset, segundo a qu'!!,
quando se fala em dttac\ura,ouvem..se
logo, as sandalias de César,. que se
avizinham. . .

O Slt. .PRADO KELLY - Prossigo:
"3.°. Enfim, o plebiscito colocl), o

cidadãe. aiante de um fato consu
mado. A constituição do ano 8.0
foi posta em vigora 3 de nivôse. e
só se1~ semanas mais tarde se pro
clamaram os resultados do plellls
cito. A apl1cação antecipada da
constituição se fundara sôbre ao
certeza de um voto favor&.vel.
Também o seMtus-eonsultus"
de' 28 do floreaI do ElDo XII foi
apl1cado antes do plebiscito de rll.
tiflcação. Houve um momento em
que Napoleão 1.0 se sentíu tão fone
que dispensou o plebiscito, home
nagem teórica ao principio demo
crático: não supmeteu a êle o se
natus-consultus. de. 10 de agõsto
de 1807, que suprimira o Tribunal
Napoleão mod1fl<:ou a. constitui
ção = o principio democrático foI,
deliberadamente. uma carga ao
Inar".

A Carta de 37 era llegitima: a) por
vicio e origem;' b) pela não.reaUzação
do plebiscIto.

As dE:ma,ls leis constitucionais não •.
podem tambeIr ter êsse carater.

O pnmeiro a demonstrá-lo 1'01 Um
nome i.nsuspelto à. maioria, o Dr.
Francisco Campos, quando disse:

U A Constituição de 371 é uma
Constituição outorgada. Se ao Po
der que a outorgou tôsse faCUltado
L""ltroduz1r~lhe modificações, a
Constituição perderia precisamen
te o seu caràter constitucional. A
Constituição outorgada só reprp.
senta uma garantia quando, pela.
outorga, se desprende ou desgra~

vita do poder que a outorgou, pas
sando a ser uma regra normatí\"D.
dêsse mesmo poder . Com Do outor
ga se exgota o poder do outorgan.te
e devolve~se ao poder constituinte



ou não chegou a ser jUridlCO, por
não haver adquIrido ou haver per
dido a sua v~gência. Ê o que re
sulta claramente do texto da. pró
pria ConstituiÇão. Com efe1to,' o
artigo 175 declara: O atual presi
dente da Repp.bl1ca tem renovado
o seu mandato até à realizaçào do
pleb1scito a que se refere o artigo
1&7, terminando o perfodo pres!
denci.a.l fixado no artlgo J.80 se o
resultado do plebiscito fór favorá
vel a· Constituição". Ora, o ,artigo
18(J declara: "O perlodo preS1den
clal será de seis anos". ReSUlta,
pois, claramente, àa combinação
dos dóis artigos: primeiro - que
o mandato do presidente comeN

çarta a correr -da -data da ConS
tituição. Segundo - que êsse pe
ríodo não pode exceder. de seis
anos, 'e, estabelecendo o artigo 175
que o presidente só terminaria
êsse período de seis-anos se o ple
biscito fósse favorável à Consti
tuição, o plebiscito deveria reali:.

.zar~se impreter1velmente dentro---doso-seis anos a que se refere o
artigo 80. Ora, nio se- tendo·-i'ea--·· .
llzado o plebiscito dentro do pra-
zo estipulado pela ,própria. CODSti~
tuic;ão, a vigência desta., que an
tes da realização do plebiscito se
ria de caráter provisório, só se OOr- _
nando definitiva mediante a apro
vação plebiscitária, tornou-se
inexist~nte. A Constituição de 37
não tem mais, portanto, v:fóêncl&
constitucional. ~, como já. disse
m<>s. um documento de caráter
puramen~ histórico e não jurí
'dico" .
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a faéuldade de modificar ou revo
gar a Constituição. E Isto mesmo
é' o que se acha expressamente
reconhecldC' pela Constituição de
37. Primeiro: quando no artigo 187
se declara que ela será submeti,ja
ao plebl,5clto nacional; em segundo
lugar, quando estabelece um prc
cesso especial para a sua, emen{~a

.ou reforma. Ela s6 pode ser emen
dada ou reformada mediante pro-
cesso por ela mesma estabelecido.
O artigo 180, invocado como :fun~

damento para a expedição do Ato
Adicional, s6 se refere à matéria
legislativa crdinári~ e em nenhum
artigo mais da Constituição se ~n~

contra qualquer dispositivo quer
airetamente ou mediante Uação,
atribua ao presidente da RepúbUca
a faculdade de emendar ou refor~

mar a Constituiçã.o".

O Sr. Plínio Barreto -, Ao contrá
rio; há artigo expresso vedando ao
Presidente da Repú,bllca reforma de
ordem Constituciona.,

O SR. PRADO· KELLY - :e êsse,
mesmo, um dos argumentos do Pro
fessor, Francisco 'Campos:

OI Ao contrário, o' artigo 174 ~s

tabelece peremptóriamente que a
Constituição s6podeser reforma
da pelo vrocesso especial que êsse
artigo minuciosamente regula O
Ato Adicional, portanto, ao invfs
de tundado na Constituição, con
traria dispoSlt~vos expressos nela.
:J:: uma nova Constituição outor
gada no abusivo exercido do Po
der Constituinte que a própr1a
Constituição de 37 reconhec~, de-
terminando o 'plebiscito como um O Sr. Plinto Barreto - Donde se vê
atributo inalienável da Nação". que o plebiscito era condição essencial.

O SR. PRAoo 'Kl:':LLY - Acresce
A segunda tese, ligada à,prlmeira, que. deixando 7 anos. a Constituição'

é a da caduci~ade da Carta. sem consulte. ao povo. o ditador bra
" Tambent sustentou o Sr. Francisco slleiTo excedeu de muito o exemplo do

próprio ditadol nazista.
Campos: Como refere Gueydo.."1 de Roussel -

..Acontece, porém, o que é mais "Pouvoir Execut1! en' Allema.gne".
grave,que a COnstituição de 37 1935. ps. 135-, Já citado pelo Sr. Od1
não tem mais vigência. 1l:. um do- 10n Braga, "os plebiscitos de Hitler
cumento de valor puramente .bJs- foram todos efetuados dentro do pra
tórico. Entrou para o .imenso m'a- zo de 30 dtas, de conformidade, aUAs,

, ,temI que, tendo stdo ou podendo com o art. 73, não revogado, da COns-
ter sido jund.1co, deixou de o ser .. titu1ção de Weimar. .
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!:ste artigo instituiu o referendum.
Tenho ouVid<. o argumento de que

(lS tribunais reconheceram a vigência,
.senão a validade da Carta de 1937.

Quem primeiro, o arguiu foi o nOM

bl'e Senador Nereu Ramos. No debate
de .ontem, dUrante o dJcurso do ilus
tre deputado Gabriel Passos, também
veio 'à balla o assunto. Ha, porém,
uma exposiçã.o muito clara ç.' respei...
to, do Sr. João Manga.beira,.

Disse bem o"Senhor Gabriel Passos :
o. Supremo Tribunal Federal não foi,
em nenhuma ocasíão, chamado a COM
nheccr elo assunto.

O Sr. Plínio Barreto - Esta é
que é a verdade.

O SR. PRADO KELLY - Mas' tam M

bém a isso se deve acrescentar:
se o fõsse difíc1Í. seria. a posiçã,Q da
quela Côrte para enfrentar o poder
constituído e nee;ar..lhe existência.
Por que? Porque é Uma. situsção pe
~ul1ar a toclos os govêrnos de rato.

O Sr. PlfnioBarreto - Ela. ser1a.
dissolvida imediatamente.

O SR. PRADO, KELLY - Em en
treVista que mereceu uma grand.e re
percussãu, salienrou o Sr. João Man-
gab~ra: r

E é isto exatamente o que dis
, tingue a norma juridica, a que nos
. governos de fato, o jUiz deve obe
àecer, da norma. arbitrária, con
tra cuio cump!imellt<:> ê1e se deve
levantar.

A distinção, ainda, em. governos
tais, entre norma. arbltrá.r1a e norM

ma jur1dica. é uma noção assente
na Filosofia do Direito, por seus
grandes mestres. ~ ver em Stam
ler Radbruch, Rec~cens-Siches,

ete~ Nenhum jurista, porém, ver
sou melhor o assunto que o famo
so professor de Berlim, em dois
dos seu.s grandes livros "Tratado
'de Filosofia. do Direito" e 'lEcono
mia e Direito". Em ambos há. um
-capitulo especialmente consagra-
do ao assunto. .

O caracter.istico, da norma jurl
dica. é a sua inviolabilidade que
vincula fi sua obediência o pró..
prio poder que a estatuto., Da!
'COnstituir normajurfdlca uma
carta outorgada, porque o próprio

outorgante a ela 'se vincula e lhe
obedece, não podendo m<>dlficá
la. ou nela. dispensar a seu ca
pricho.

11 Foi por êste co.ractcristico que .
Stamler pôde definir o direito
coma "a. 'Vontade autárqu.fca vin
culatól'la e inviolável". E con
tínua: l/OS dita,dos do poder arb!~.

trâno abriga~ a intenção, em
quem os dita, de a eles não :i:lcar
sUjeito". E Recasens Sinches no
seu livro sóbre 1/. O poder Cons
tituinte", . precisa a difcrcnça~

quando assegura: "A Filosofia do·
Direito atual aceitou quase geral
mente como distinção do poder
jurídico e do poder arbitrário a.
norma da. regularidade invulnerá
vel atrlbuida ao primeiro e da.
irregularidade caprichosa própria
do segundo". Assim, nos govêr
nos de tato, não devem os trl-'
bunals aplicar as normas de ar
bitrio que não pertencem ao
mundo da justiça e do dlreito.
senão ao da vjolência e da .1lno
ralidade" ...

Em face destas alegações, c acredi
tando haver demonstrado, não só a
ilegitimidade como a caducidade da
Cartta. de 37~ passarei a examinar a.
tese seguJnte, que é a da impossibili
dade de sua revigoração pelo sovêr-

. no Llnharcs.
O argumento do senador Nereu

Ramos consistiu em que o Sr. Sam
pa~o Dória, ao assumir a pasta. da
Justiça, em vez de revogar imediata
mente a carta de 37.' não quis 'ou
não pôde fazê-lo, e elaborou' a lei
consttttucional· n.o 13.

Para jsso, usou, na verdade daatrl
buição prevista no art. 180 da mesma
Constituição. '

Mas. ponderemos diferentes cir
cunstâncias.

Primeira: O art. 180 não tinha
êsse alcance. :ele só se refere 'a "ma...
téria legislativa!' ordinária. Em ne
nhum' outro dispositivo se conserva o
poder constituinte na pessoa do. che
fe do Estado. A únJca !onna de al-·
te:ração da Carta, nela prev1sta~ é a
do art. 174: processo especial para a
:reforma..
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o segundo argumento baseou-se
em' que o govêrno Unhares fol um
govêrno de lato e, não um govêrno
de 1u.re.'

Sê-la-ia de jure se se houvesse
aceito· no fórmula do Brigadeiro Edu
aJ."do Gomes em, .seu memorável dls..
curso do Teatro Municipal do Rio de
Janeiro. São snas, palavras:

"Pretendemos, no aludido do
cumento, fõsse restabelcclda a
Constituição de' 34, por entender
que ela não foi revogada ou subs
titUída por nenhuma Assembléia
Constituinte: foi apenas viola
da" .

Com essas ponderações, visa
mos, sobretudo. '''0 restabeleci
mento no Brasil da ordem cons
tituída"• cc,nsiderando 'não ser
possível •• esperar que esta ordem
resulte de um processo eleitoral
conduzido, dirigido e manipulado
pela própria. ditadura" •

Se agora, rendido' à evidência,
o Ditador se dispõe, como con
fessa, ao afastamento do Govêr
no .- a' que autoridade poderá
~le transferi-lo. senão ao chefe de
um poder legitimo" que não de
corrc da Carta de 37 e. sim, dn.
noss&.' formação cO:lst1tue1on~l
l'cpublicana: o presidente do Su
premo Tribunal Federal? Não era
êsse o substituto do Presidente da
República na vigência da Cons
t1tu1ç~o de 34, como c fOra. na de
1891? Se se deseja caminhar para
a legalidade, não 1)odemos, desde
já, restaurá-la, restituindo áquele
magistrado" eleito por seus pa
res, na forma da referida Cons
tituição, a autoridadf: pol1tica. su
pletiva, que emanada natureza
jlecullar de suas elevadas funções?

Ora, senho.es, esta fórmula 'não roi.
aceita; não procedeu o Supremo Trio.:
buna.I'Federal à' eleição do seu Presi
dente; não se restaurou a Constitui
ção de 1934; escolheu-se, para Ohefe
d~sse govêmo Intermediário, entre
duas situações - a da. ditadura e 8. di
legalidade; a pessoa, a muitos tít,.Ü,ps '
1'espeitável, que, no momento, por um
D'!creto ditatorial anterior, exercia' as
funções de direção da. COrte" Suprema.

o govêrno continuou a ser um go-
vêrno de fato. . :' "

O Sr. Plínio Barreto - Multo bem.
I

O SR. PRADO KELLY .....; Em con-
I

seqüência, as suas, leis eram d:.:-, ca.-
tegoria nfvelada das leis dos govêr
p.os de fato~ em que não :há ,hierar-'
qula. !

'Em parecer de_ ~ de maio de 194~,
da comissão d3. U. D.~;r;( chamada, a.
opinar sóbre 'o projeto de lei elettoral,
sustentei, como relator, a i tese se-

, \

gulnte: I

, I
"O mais que a Comissão ,(gover-

namental) podia prudentp.mente
d'eclarar era encontrar:"se a...Re

_ pública sob um' govêrnb de fato,
-peTa' -ob~diência _das domorações

militares que detêm as: nririri:;'cra~-
Nação; e é: corrente em dIreito
público - assim no interno.como
no internacional -que 's' pnn
cíplos explicativos ,de tais ;ov~rnos ,

'. são apenas osc!a. continuidade do
'Estado (Li Fur - "Pr. ide Droit ,
lnt. Publ. ti, 1939, n.o 475, ps. 260;
Barthélemy -' "Pr.r- de Drolt.
Pub.", 1937, ps. 11), de modo que,
à luz de tais ensinamentos, desa
pareceria.-, necessàriamente. n hfe
rarqu:a das leIs, não ofe:oecendQ
qualquer delas - as pretens~mente
coÍlstitucionais e as ordinárla5 
qualquer distinção quanto ,à:;ua
validade', ou lnatacab111dade: 'Es
tariam niveladas no arl)ítrlo que
as fêz nascer e onde são encontra
d1ças com despachos. instruções ,.
atr.. simples palavra,s, profendas:
de público, pelos chefes e que nos I

regimes de fôrça, valem i mal!l,às
vêzes, do que certa: d'1spnsições
legais escrt.tas e intencionalmente
esquecidas" .

Essa declaração pode ler-se no
uCorreio da Manhã" ae 9 de m:),Ío de
1945. ' i

Assim, a Carta de 37 só adqulrlda.
aparente legit1âlidade política; em duas,
hipóteses: pr1mei~a, se tivesse : havIdo
plebiscito. E Dão' houve. iSegunda
se a apróvasse uma, AssetJlbléia Cons-
tituinte. , i '

Aí é que vem a pêlo a eita.c;ão feita
pelo· eminente Sena.d.or .Nere~ Ramos,

I .
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do parecer do Professor Sampaio
"Daria.

Dizia S. Ex.a:
. "Terá, poIs, o futuro Parlal]J.ento
a mIssão de suprir o plebiscit~,

com que a nação soberana aprc~

varia ou rejdt.ul'ia a Constit'uiç5.o
de 1937.

No exerc1cl0 do poder pleblsci~

târ1o,' que a lei D.O 9, deslocou da
nação fJara o futuro ParlaOlento,
a este nada tolhe, nada dificulta
nada circunscreve a llberdade
constituinte. Terá o Parlamento,
como nação DO exercício ,do ple~

. blscito de votar: sim ou não. Só
a~sim, a Constituição de 1937 se
legitimará c sob o pálio dela fun~

cionaJ:á o Parlamento, em seguida,
com os podercs de legislaturr.. O!'~

dinária" .
Re!ere~se o Pro!esser, Dória à 1n~'

terprétação da lei constitucional nú
mero 9.

11. •• Se não, terá o Parlamento.
depois de constituída sua mesa, e
organizado. seu regimento inte~llJ

de votar antes .do 'maIs, uma
constituição para o pais.

Logo, sob o imperativo da lei
constitucional ri.o 9, o Parlamen~

to, que vai ser eleito aos 2 de
dezembro próximo, é congre!'sc
constituinte. :t:::le vai exercer como
o teria feito a nação soberana em
votação plebiscitária, o poder do
sim. ou do não, que a êste com~

peteria no plebiscito".

Passarei a examinar a tese refe
. rente à' natureza do poder consti-
tuinte. ,

Sabido é ... ,que uconstituiç6es se
d1sthlguim em "flexíveis" e "rígidas"
em Junção do poder que as elabora.

Na Inglaterra, há leis constitucteJ
nais; fá~las o Parlamento ordinárto,

'. nem há leis que êsse nã{) possa moi1
ficar ou revogar. O próprio 'IParl.s.
miament A~t" de 1911, 'que restr1n~
giu a competência da Cê.mara dos
Lords foi uma lei ordinária.

Já. o sistema das "constituições rlg~~
,das" assenta em outro principio: na
distinção entre duas categorias de leb

as constitucionais e as ordinária!!.

Sua. origem está, embr1onarlamen:~,
:t1a distinção do velho direIto tr~n..
cés entre 111015 de royaume" e "lOls
du roi" .

O Sr. PUnio Barreto - Há tam..
l::ém' a doutrina das leis orgân1cáS.
que são situadas entre as leis con.stl..
tuclona1s e as íeis ordinárias.

O SR. Pnr.DO KELLY - :aeferir~

me~ei a. 'êsse ponto em outro pas::o
~e meu discurso.

Desde o século XIV, se distingui"11lJ
na França as 1I1eis do Reino" e aE
'leis do Rei"; as primeiras rec.::b1aD::\
também o nome d'e uleis fu."ldam~n-'

tais" e ate de I'leis constituciona.1s" .
São regras, em geral, consuetudin1
nas, que se impõem ao rei, .detentor
d(ípcxler legislativo. O rei, legislador,
Qrdin5.rio, não pode modificar 01,1
nbrogar essas regras; só lhe serta
dado !azê~lo com o assentimento dos
estados gerais". E' a Siéyes, na fa
mosa brochura - uQu'est~e que le
tiers? que cabe assentar adistlnçáo
<loutrtnária. Para êle, é a Nação que
faz as leis constitucionais ou tunda.-

. mentais; ~ o poder legislativo doS de~
legados da Nação é limitado pelo po
der con,stituinte da Nação,. o qual. nO
é condicionado pelos direitos natura'.3
dos incUviduos. Consulte-se A. ·LP.·
malre - "Les lois !ondamentales de
la. monarchie írançaisc"', 1907.

O Si". PUnio Barreto - Isso é dou
trina pacíf!ca.

O SR. PRADO KI:LL'Y - Essa con~

cepção foi fortalecldc. com :a teo
ria norte~amcricana. Antés da tnde·
pendência, as antigas" colônias ingle
sas eram regidas pelas Cartas que a
Coroa outorgava e que lhes ,?o~er1a

o exerc1cio do poder legislativo, :i~.

de que náo entrasse em conflito com
as . lêis, es1;atutos e costumes da In~

glaterra. Já ai havia dois graus de
leis. A conceção se ampliou naCon~

"lenção de Filadél!1a, em virtude ~.2.8

exigências ~o Estado federal, pois.
tlele, o objeto, da Constituição ~ a
discriminação de competências entr4
a União, de uma parte, eos Estados..
membros, de outra. '

. •• Em conseqüência, <>Poder Cons.
tituinte se distingue do legislativo, ou
peia formação de uma assemblé1a. .1000



Quando ctistlnto. ou especial, o P~l
der Constituinte é soberano, compr~

end~ndo-se como "soberania" um~

"supremacia decompctênc.!as".

Neste sentidoê que se deve enteD,
der a citaçiiq de Haut'iou1 de quefêz
cabedal o senador Nereu Ramos.

O Sr. Ferreira de Sousa. - Confesso
. quep~ocurei..em Hauriou a frase ci
. ta<1a pelo nobre líder do P. S. D., e
encontrei-a. Notei, porém..,que houve
um engano na citação. Possivelmente,
alguma nota tomada. às pressas,. le
vou o eminente l1der a essa afirmação.
Rauriou nã.o diz, de maneira algum.3.,
que as Assembléias Constituintes, taiS
como a.s nossas. são l1mitada.s pelo ato
de convocação. S:le. como. todo jurista
francês, traball"a sôbre o direIto cons
títucfonaI, e a Poder Constitutnte, a
que êle se refere, é o poder cODStitui
do' pela Câmara e pelo Senado fran..
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~erana, ou, em casos de' revisão, pela cês, para efeito de :rever 11 Constítuf...
8Idoção de regras formais para a e1a- ção.
boração do texto. O Sn • PRADO KELl.Y -' lt o pc-

Escreve Puget -- NLa Limieation du der revlsional,' ,
Pouvo1r" em "Encyclopédle françai- O $'r. Ferreira. de Sousa. - Nê~
seH

, 1935; ponto, o arto que determina essa. reu..
"O Poder Const,ituinte ou é eg. nião, é, pS4'a Hauriou, como para qual-

pecial e autônomo, ou é coÍlfet'l- q,uer jurista francês, l1mltado pela pró-
do a assembléias lef,1.s1atlvas nor- pria convoca.ção. Isso se encontra,
mais, operando segundo proêesso.5 quer no Seu "p'réc1s de prolt Publlc""
rigorosos. Nesse estado ínterme. quer no seu "Oroit ConstltutioneF'. A
dia, o poder legislativo f1ca. n",.. frase é verdadeira, mas o autor trata,

dela. quando se refere ao poder cons
'blUtado a tocar na Constitituiçào, t1tu1do.rio regime legal 1rancês c, não,
mas só pode fazê..lo confonne l)m
cerimonial particular, sob con.:U"· ao que .vem do nada jur:ld1co.
ções mais estritas que as eXigid.a5 O SR. PÚ~DÕ-'KÊ;Ll.:Y -' ~ o po..
para o voto de qualquer lei. 'h der de revisão.
lei constitucional; com uma mtl. Agradeço a contribuição do apa~

dez perfeita no primeiro caso' do nobre colega. Podemos, porta,nto,
(quando é obra de podp.r const~- chegar à seguinte tese;
tuinte inteiramente distinto) c 'As Assembléias Constituintes têm,
com uma precisão sUficiente:no pois, poderes lllmitados, não proprla..
segundo (qua.ndo é o fim de um mente por fôrça dé sua convDctçllo,
processo esp~ia.l) ent!'a numa cà-:.---- mas._p~!a 'Sua orlgem popular e pela na...
tegoria jurídica superior à das tureza das funções' que, eXerccm,---na.
leis ordinárias.' Rá um regime de confonnldade de .principios gerais de ,.,'
super-le~alidade constítuc1on~1. cllrelto públ1co1 que conformam o pró-,
Os Poderes públicos. o poder le~ cesso de estruturação dos Estados de-
gislativo como 00 demais, tão c- mOCráticos. .
znftados pela existência dessa ST1" O Sr. Ferreira de S01L8a - Se

"per-Iegalidade, a qual devem sub- V. Ex.õ\ quisesse ír mesmo a autOTes
meter..se". frlJ.21CeSeS, preferidos, encontra.ria, em

todos êles, que não somente os Cons
titUintes da Revolução Francesa, como
os de '1870, tiveram poderes absolutos.
inteiramente il1mitados, e exerceram
até, atos executivos. Os Const!tu1ntes
de 1870 chamatram a sl p executivo, e
não bá' ju.."'1sta. francês que censure
ésse ato que declllrou as As3embléiai
estarem ligadas aos atos, da convoca.- '
ção. . . - ,

O Sr. Plíni;) 'Barreto - De outra-
forma não seria. soberania.

O SR. PRADO Iti:Lty - vv: EEx.
têm razão. A lei 0.0 9 s6 pre
via. "poderes de revisão' ou emenda"
da Carta de 1937. E' o que' consta. do
terceira "considerando" do preãmbu
~o e doaTtigo 174:

1/A Constituição pode ser emen
dada, modificada. ou reformada.
por 1nicl~tlV'a do Presidente cus.
RepúbUca ou da. Camara. dos
Deput&dos/'



-289 -

E nos seus pa~âgrafos regula tão só retameXlte, e qu~ volta a afirmar-
a 'processo de re:visão. se pela reconquista do sufrágio
. Era, aliás, o que defluia da expo~ Uvre. Excede dos limites tolera-

sição feIta pelo então Ministro da dos a UIna admlnlstx:ação llegiti-
Justiça, Sr. Marcondes Filho, na qual ma a prett:nsão de definir a com-
consta o seguinte: petênc1a de um órgão, que não .se

origina dela, mas da Nação 11-
14 A Idéia de sua revisão, entre~' bertada. "

tanto - incUspensável ao estudo
que, por ordem de vossa exee- O Sr. Paulo Saramte - Parece que
lência, levamos. a efeito e cUjos.' foi escrito para hoje.
funC1amentos legaIs, para melllor O SR. PRADO KELLY - Temos,
.esclareclmento da opinião, adlan.. ainda, a opinião do atual Presidente
te mencionaremos mals detida- da República, no dls<:urso proferido a.
mente - a ldé1a de sua revisão, 1.0 de setembro de 1945, em. Belo ,Ho'"
para dar continuldade à estrutl1ra. rizonte, em que disse:
através dos graves aconteelmen..
,tos que se prenunciavam, está. "E' de notar ainda que a .'opi..
contida nos própnos dispositivos. -n1ão pública incluia, entre as suas
constituclona!s que admitem para aspirações maiores, a definitiva
a sua ef-etlvação inteligente e ade~ constituição dos poderes públicos
quada, um processo que se afasta. de maior categoria polltica. não 56
das té<:nicas antes adotadas. " na órbita federal, senão também

na das unidades federativas.
Ora" Sr. Preslden.te,' temos nos fa-

tos um precedente elucidativo: todos A êsses problemas veio dar ·pru...
os partidos se lnsurgiram contra a dente solução o Ato Adicional, de-
limitação contida na lei constltucl0- cl'etado em fevereiro dêste ano.
nal n.o 9. Insurgiu-se, numa grande gsse decreto por um lado; aten-
campaúha popular, o Partido Comu~ dendo aos gerais apelos, convocou
Dista: insurgiu-se a União Democré.- o pais à eleição imediata, não 56
tica Naciona.l através do seu emínen- do Presidente da República, da.
te candidato: Câmara dos Deputados e do Con..

selho Federal, como também dos
"Em nenhum instante 5C con~ Governadores e das Assembléias

formou a oposição com a Carta ae Legislativas. E não o têz com base
la de novembro . .Repeliu-a pela exclusivamente no texto primitivo
execrada lembrança do seu apare- . da Constituição de 10 de Novem-
cimento, que só se tornou pQSsivel bro. Auscultando as maiores cor-
graças à deslealdade e à surpresa. rentes de nosso pensamento poi!-
Abori11nou-a pelos cordões que 8. tico, prefeI1u conferir aos textos,
prendiam ao ventre-mater das re- que iam ser posto:; em vigor, o
g+.mes totaUtários. Deixou de sentido tradicional de nosso direi-
acata-la, porque lhe faltou qual- tô' público.
quer ferma de sagração popular.
Era um corpo morto de d1spos1~ Por outro lado, além dessa atl-

'çôes, um comêço de lei const1tu- tude de franca tendên<:la. demo-
clonal que chegara ao têrmo de cratizadol'a o Ato Adicional, õei..
vida, segundo os seus preceitos, xando de paI'te o ,expediente ple-
sem completar, sequer, mediante biscitárlo, conferiu' ao parlamento,

, um plebiscito, a sua exIstênc1a ju- na sua primeira legislatura, à ta-
. ridica. refa de elaborar a constituição nos

se, em conseqüência, é de fato, retie têrmos"definJtivos.
e não de cUreito, O Governo, que E, assim, mesmo depois do Ato

, se prolonga abusivamente no pais, AcUcional, que .5(' lhe incorporou;
tomo.~se óbvio que um parlamen... · a Constituição de 1937 continuou
'to, elelto nesta fase, será a ex... a ter cará.ter provisório. Para.
"pressi\o' a.utêntica da' soberania con!er1r~lhe caráter do parlamen...
pop~ar, de que vai proceder cU... to em véspera de reunião.
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"'Considerando que o Tribunal
Superior Eleitoral interpretou
como sendo const1tuintes 0::- po
deres que, nos têrmos da Lei
Constitucional n.o 9, de 28 de
fevereiro de 1945, a Nação vai
outorgar ao Parlamento nas elei
ções convocadas para 2 de De
zembro de 1945"..

Temos que a origem dessa 1el esta.
nas alegações I elo parecer Sampaio
Daria apresentado a.o Tribunal Elei
toral, no qual S. Excia. distlngue
expressamente os â.1!erentes tipos de
Constituintes.

ltsse caráter constituInte do par
lamento, na sua fase inicial fi
cou expressamente definido na
exposição de motivos coletiva., as
sinada em 22 de fevereiro dêste,
ano, pelos ministros de Estado, e,
que deu origem ao Ato Adic1onal."·

Mas, continuando, assim te pro
nunciou S. Ex. na parte final, dando,
com. a ênfase da promessa, outra con
ceituação à Lei n.o 9: .

"Instalado quando o fim da.
conflagração há de revelar ao
mundo, de maneira mais obje
tiva, de!1nida e palpável, as rea
lidades do após-guerra ·e cons
tituído de figuras representa.tivas
de tOdas as regiões e de todos
os -Interêsses naclona.1s, o parla
mento exercerá, através dessa re
forma, uma função constituinte
com indispensável segurança" de
cIsória e amplitude de horizontes
que s6 nessa oportunidade serão
possíveis" .

"1 - Tomando conhecimento
elo convite que lhe f01 clirig1do
por duas outras organizações po
líticas com sede também nesta.
Capital, no sentido de aderir a.
idéia da convocação imediata de
uma assembléia constituinte, o
Partido Social Democrático, por
sua Comissão Diretora, em deli
beração unânime, responde julgar
desnecessária a medida alvit'l:'â.d.a..
ele vez que o Ato Adicional nú
mero 9,pela nova redação ·que
<leu ac art. ·1'l4_da Constituição
de 10 de Novembro de 1937, pre
viue estabeleceu a emenda, a
modificação e mesmo a re,forma
da mencIonada ConstitUição pe-

-las câmaras legislativas a serem
eleitas e·m 2 de Dezembro pro
xímo, e também pOl"4ue o seu
ilustre candidato à presidência da

-~·-Repúbl1ca, General Eurico Dutra,
em seu discurso 'de Belo -Horl---
zonte,já. havia declarado que, se
fôsse eleito, declinaria do seu di
reito de veto e aprovaria a re-

"O eleitorado de· toao o pais forma constitucional que fOsse
sabe que nas próximas eleições deliberada pelas futuras câmaras
para o parlamento nacional, vai do congresso nacional".
conferir aos seus representantes.
não apenas o mandato relatzvo Va."ifica.-se, pois, que ha.via unani-
a legislatura ordinária, mas tam- midade das correntes poUticas no
bém um mandato extraordinário adinitir que; embora convocado !lara
contendo delegação de natureza uma revisão constitucional, e Parla-
constituínte".' mente teria poderes constituintes.

"De minha parte, direi que, Ee . Verifiquemos agora esses p'oderes
fór eleito PresideÍ1te da Repú- ,em face das Leis' 05. 13 e 15. Note,
bUca, reconhecerei no parlamentc' antes do mais, a Assembléia, o pri
a1'll4i& plena compet~ncia com-. meiro considerandum da Lei nú-
tituinte. mero 13.

Aceitarei, desde logo, em tod.os
os seus têrmos, a reforma cons
titucional pelo parlamento empre
endida/'.

O Sr. Paulo Sarazate - Dizíamos
isso também. S. Excia. está do nosso
lado.

o SR. PRADO KELLY - Houve ma1s,
. Sr. Presidente. O P. S. D. fêz. uma
consulta ao Tr1bunal Superior EleI
toral e quem a formulou foi o digno
secretário geral daquela. entidade, o
Sr. Mozart Lago. .

O 1.°. item da ·consulta.- ,foi formu
lado dêste jeIto:
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Dizia S. Excia. :
11 Ainda, será bem lemprar aqUi

os tipos lncon!W1diveis de COllSti
tuintes:

1) - Assembléias constltL1intes
absolutas.

2) - congressos em' função'
" constituinte.

3) - Parlamentos' com poderes
de revisão constitucional

Não calha acres<:entar, por
constituin:e, parlamento que, para
reformar a constituição, depende
do voto do outra poder.

O .primeiro tipo (assembléia
constituinte) euro congresso de
representantes com mandato ex
cepcional da nação soberana,
para lhe organizar o Estado. Não
importa que se constitua. de um
s6 corpo, ou .de duas câmaras
fundidas em assembléia garal,
para ditar a constituição. O que
a'caracteriza, é a sooeraitza que
exerce em nome da nação. que
nisto consentiu prevlame:lte em
eleição inequívoca. Não fféam as
assembléias constituidas s l lbmetl
das a nenhum contraste. Falam
de alto, e por C:erradeiro. Se
seus' trabalhos observam um ri;:',)
processual, ês'te será o que elas
mesmas tenham para si estab3-
lecido". •

O segundo tipo que considera. é o
'(I'" Congresso em função constituinte.'
E assim. o defin1a:

I,O segunda tipo (Congresso em
função constituinte) é também um
conjunto de representantes da naN

ção, com mandato especial, n§.o
.s6 para tomar conhecimento da.
constituiçáo em vigência, embora
sem a legitimidade do voto nã
c1onal, senão também decidi;' de
seu destino, aceitando-a, refor
mando-a, ou substituindo-a. Náo

. importa igualmente 'que se cons
titua de um 56 corpo homogênea,
ou de duas câmaras qq.e s.e fundam
em· assembléia geral, para legiti
mar ou estatuir uma constituição.
O que a assenclaliza, é.a. soberania
que exerce em nome da nação que
delegou êste exerc;icio"..

Aquele tempo estava apenas vigente
a lei constitucional n.o 9 e entendla1

então, o Professor Sampaio D6rta que
(I Congresso, a ser eleito em 2 de de
zembro, nas têrroosáa citada lei cons
titucional, era do segundo tipo, porque,
em relação ao primeiro, s6 podia.
admitir que os seus poderes fossem
1l1n:útados.

:e:sse ponto vale pQr uma retifica,
çã.J à parte do discurso da Senador
Nereu Ramos, na qual invocou o pa
recer Sampaio D6rla.

Examinemos agora os poderes da.
Constituinte para organizar o funcio
namento do Estado até a promulgação
da Constituição. Observe-se que, pelas
leis 08. 13 e 15, a Assembléia .dispõe
de poderes 1lim1tados.

O art. 1.° da Lei Constitucional
n.o 13 reza:

"Os representantes eleitos a2
de dezembro de 1945' para a Câ
Dlara dos Deputados e o senado
Federal, reurnr-se-áo .no Distrito
Federal, sessenta dias após as elei
ções em Assembléia Const1tu1nte~

para votar, com poderes 1llnútadosJ

a Constituição do Brasil. l'

Essa cláusula. - poderes illmita.dos
- consta também da Lei Constitucio
nal n.o 15, em seu art. 1.°:

"Em sua função constituinte 
terá o Congresso Nacional eleito a
2 de de~embro próximo, poderes
ilimitadas para elaborar e_ promul
gar a Constituição do país, :ressal
vada 8. legitimidade da eleição do
P:residente da República/'

Ressalvada a legitimidade da elei
ção do Presidente da República" é o
única ponto excluído.

O Sr. Ferreira de Sousa - Quer
dizer - o Ministro Sampaio Dórla
colocou-a no primeiro gI".lpo: Assem
bléia com poderes ilimitados.

O SR. PRADO KELLY - Assumin
do o Ministério da Justiça o Sr. Sam
paio D6ria' entendeu que não preci
saria amparar-se na lei constitucional
n.o 9, segundo a qual o futuro Con
gresso, a seu trer, se 1nclu1a entre os
do segundo tipo, que enumerou. Pre
feriu, por cllploma· expresso, contem
à Assembléia os poderes plenos' de
uma Constituinte. Tanto vale dizer
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.:-. deu a. esta Assembléta as ca.racte..
rísticas do primeíro tlpO que havIa.·
tiguradono seu parecer.

O Sr. Ferreira de Sousa - Por mim,
julI>o . pertencer ao primeiro tipo,

desde a lei 0.°, 9. Não predsaría das
outras leis, para oa-tirmar. .

. O SR. PRADO KELLY - Minha res
po~t&., sabe bem V; E~. , é dada

ao senador Nereu :Ramos.
O curiow, ·')orém, é que a lei :q..o 15

não vedou à Assem'bléla prover à si
tuação especial e transltór1a que hoje
deparamos; apenas se antecipou a ela,
em caráter prepa~at6rio. :J,;: ri que
consta do últltno considerando da lei
D.O 15:

"Considerando, finalmente, a
necessidade de providências pre
pa:ratórias para o regular func1o
mento da Assembléia Consti
tuinte •.. "

. Tanto vale dizer - os pontos nos
quais o legislador regulou a compe
ténda da Assembléia e, ao mesmo
passo, a competência excc}'>CionaI do
Presidente da República, êle não os
considerou como restrição imposta â
competência da Assembléia, mas como
a.djutório, como medida preparatória,
até que a Assembléia pudesse iniciar
seu regular funciona·mento.

O Sr. Paulo Sarasate - lt o mesmo
caso do Regimento. gIe nos deu um
Regimento. até que !1zéssemos o nosso.

O SR •. PRADO KELLY· ......... Dir-se-á,
entretanto, que se trata de "motivos".

. Mas os motivos legais são, em geral,
a~t1d'Os como meio de interpre-
taçao. .

O Sr. Ferreira de sousa"':" Como
e1eInento de interpretação.

O 8R. PRÁDO KE!.LY - A êsse' res
peitu, para não fatigar 'malS a Casa,
eu me reporto à. própria tese do

Ministro Samp<s.io D6ria, no seu jã.
mencionad'O parecer, em que êle enca
r~ a valia dos motivos e'tarad.(IS nOs
tefCtos legais. . .

Há, porém, alguma cousa que elu
c1da melhor o pensamento do»Govêrno
LinJiares, já que entramos nesse tra

.balho de pesquisa das verdadeiras
fontes das leis constituciona1s em
vigOr. 1:: a ln1ciatlva que tinha· tomado'

'o M1nist~ Dória, dé elabor.ar um pro
Jeto de Constituição, precedido, aliás,
de dispositivo/) adequados a reger o. si..
tuação do pais, nessa fase de inter..
valo entre a ditadura e o restabeleci..
mento da ordem legal. .
. Entre êsses poderes, é 6bvJo .que,·
não se tendo realizado a aspiração
min1sterial, está. incluído o de defi..
nirmos as atribuições do Presidente
da Replíbllca, não esclarecidas no ar..
tigo ~.o da Lei n.O 15, que se não
refere à Carta de 37.

Se êsses poderes..1ôssem os da Car
ta de 1937, a ditadura e o fascismo
não estariam extintos no Brasil

Observe-se o que diz o art. 73 da.
.mesma. Ca.rta.:

"0 Pre~ldente da República, au..
toridade suprema do Estado, cocr
dena a atividade dos órgãos re

---._pres~ntativos,de gráo superior. d1-
. nge à-política' ,interna ee~_

promove ou orienta a política la.. .
gislativa de interêsse nacional,' e
.supenntende a administração do
país";

Na lei constitucional n. o 9 deu-se
,outrarec:1ar;ão ao artigo, mantendo
se, .entretanto, seus defeitos essen-'
c1ais!

"O Presidente da República, au..
toridade suprema do Estado, :1ír.1
ge a política interna e .exterI1a.
promove ou orienta a politlca le..
gislativa de interêsse nacional e'
super1ntende & adm1nistração do
pa.fs". .

Mas, Senhores. é precisamentel:ste
artigo da· Carta de 37 que caracteri
za a ado~ão, no BrasU, do regime fas-
cista. . .

Em bela conferênCia. o antigo MI
ni9tro do Supremo Tribuna.l, Sr. Car
los Maximiliano, versou êste ponto.

AfirmaVa S. Exa.:
"Passemos dos esplendores da

teoria à planice rasa da prá,tica..
A que sistema flliaremos a Cons

tituição lutll.Ta do Brasil?
Iniciemos a análise pelo mo

dêlo mais recente, o de 1937.
Caracteriza-se pela supremacia

~o Presidente da República. Está
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isto expresso, consta do artigo 73.
A exegese foi .mais longe: facul
tou ao Chefe de Estadó substi
tuir-se à mats ·alta C6rte de -Jus
tiça na prerrogativa que tem a
mais humilde entidade coletiva,
isto é, a de eleger o seu presi
dente.

Tal superabundância de poder
pessoal está. de acOrdo com. o
Meio, isto é, com' o ambiente so
cial e político da nossa terra?

O Meio, na espécie, é o ameri-
cano.

E a R.aça?
- Latina.
Na Sul América houve casos de

supremacia do Executivo, sob o
jUgo de Francb, Lopes, Rosas,
Juarez Celman, Máximo Santos e
Gomez; porém não se encontra ali
paracl1gma possível; porque o sis
tema dominante carecia de todo
vislumbre de juridicidade; a lei
era, substituída pela vontade tru
culenta do caudilho usurpador,
fOsse êste um homem elegante e
de cultura européia, como Francia
e Solano Lopez; ou um ignorante
selvagem e sagacissimo, como o
General Gomez".

mdagava o cO'llferencista:
"Onde foram, então, buscatr o

mcxiê~o para a ~ei SUJPrema de
~? .

Dentre as Constltu~ões atuais
a que mais- da Vigente no Brasil
se BJproxima, é a da P<llónia. Em
uan... e 'outro estatuto a idéIa bá
siJea é uma só; mas nã.r se pode
aJirms.r que o de 1937, seja wr..a.
cópia como alegaram; (, outro ser
viu de paradigma.

Oonfrontemos, pall"a escl.a:reci-
menta algu'IllS têxtos. .
, Da Constituição do Brasil:,

" Art. 73. O Pl'es1'<iente d'S. Re
púplica, AutoTidade Suprema do
Estado,coor:lena s. atividade dOIS
órgãos representativos, de grau
superior, dirige a -política ,interna
e externa, e promove ou orienta
a poütica leg:1s1at~va.d'e inrterêsse
nacional, e superlntende a admi
nistração do pais. .'

Art. 74. COmpete prlva.t!va.
mente ao Presidente da. RepúbU
ca:

a) .expedirdocoretos~lcls,nos t.êr..
mos dOIS arts. 12 e 13.

Art. 75. São prerrogati'vás do
Prcs1:dJente da República:

a) •indicar um dos candidatos à
Presidência da &erpÚlbl1ca;

b) Dissolver a. Câmara d08
Deputados no caso do parágrafo
único do art. 167;

d) Designar os membros do
Conselho Federal, reser'V'.a.doo a
sua escoLha;

e') Adiar, pror10gar e ooowooar
o Par~amento:

Da Constituição da Polônia:
11Art. 2. o - 1 - O Presid'e1lte

da Repúiclica está. à. frente do
Estado.

2 - A autorldBJde única e indi
visivel do Estado está 'concentra
da na sua pessoa.

An. 11 - O Presidente da Re..
pú:blica, sendo a autoridade su
prema do Estado, coordena a 8It.à
vi'C1ade dos órgãos pú'bLlcos supe
riores.

Art. 12 - OPI-eside"':te da Re~
pública:: b) .:... Convcéa e Dissol
ve a Dieta e o Sen'ado; c) - Or..
dena a abertura, o adiamento e o
encerramento das sessões da Die
ta e do Senaldo".

Ora" Srs., trago ao exame ,da ,As
Slembl'éla comentários feitos à C'OIlfiti..
tuição da República d.a Polônia, por
M. Waclaw Makowski e M. Mleha,l
P<ltul1eki.

Nesses trabalhos, quando deiinem as
kléias diIiJgenttesda. Constituição dia,
quêle país, frisarnjur...cotameIJJte a su
premacia do Executivo. :E: o Execurt'i
~odltatorial a que se refere o Sr.
Carlos· Maximiliano.

Dizia, por 'cxem1>I'O, o primeiro- dos
autores citados: '

"No Estado 'constnúldo sÔbre a
noção dos direitos SUt'bjeÚvos do
ciô.adão-propr~etário, êst;le' era por..
tIDdor ·do pod~r sobera~o; "g~

nava" em suas fazendas, na usi
na, em SU!M casas de banco' ou
de comérC'J.<I. Governava, da mes:-' '
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. m'3. :torme. no próprio Estado,
dan:do tOJ.'lIJ1ia de lei às suas 01"~

de'lUJ.
O Pres1<lente da RJespú'bll1ca era

apenas ú Chefie do Poder Exe-
CUltivO. ~le representava tam
bém o Estooo, mas êste não re
presenta simão o conj'unrto das
usin,as, dOIS bancos, das casas de
comércio, imóveis, et~., o conljun
to doo proprietários que se opu~

nham a' quem quer que. seja pe~

netrar em seus direilios inatoo.
O Estado de hoje tem necessi

dade de um símbolo ::tue, repre~

.sente o bem fundameJ.l1.a.1 da 50"
lldariedade que une os 1')me:ns e
os grupos humanos numz. forma
de organização soberana -:le Esta
do. Não se tratava sõ.nent9 de
executar as leis, mas ".ambém de
cuidar da organização inteira, na
qual. baseando-se sôbre a idéia de

. solidariedade, se prOdT,IZ - uiTla luta
parcial dosinterêsses c. das r,en
dências separadas dos mdIvíduos e'
dos grupos,' Uma ·~reZa- nova é
reunida aos deveres do P"esidente
da Repúb1U=a. Deve nlltadarncnte
presidir não sômente .. às '!-€stas
nacionais"; mas tamoém à vida
cotidiana, à vida solldár'(l. C1,~ na~

ção e do Estado.
Não podia. mais limita,- zoua atl~

vidade à execução formal da von~

tade dos outros, uma müo que as~

sina, sejam as leis õ7of;ad'J,s fóra
dele, sejam' as nomeaçó~') dl>s mi~

nistros cuja col~,boraçãQ L":l.~ ê 1m~

posta sem o concurso da sua von
tade, não' podoeria ,tornaj,~5e mais
um instrumento que pronuncia.,
palavras ditadas por :Jilt:OS e nas
quais não lhe cabe nenlluma res~

ponsabfI1dade.
O Presidente torna-se um .ele

mento posltlvo na cons;;:ução ju
rídica e social do Estado' deve em
conseqüência ser dotado de meios
positivos a fim· de pr~nG!lcr .:leU$
deveres novos, Deve pl')de: contro..
lar a legislação e a administra-
ção. '

Estas palavra.sfas<:istas, Sr. Pre
s1denter.servem de comentá':'h's r~os

In~OS poderes que atuabnente ~fS-...

fruta, ao ver da maioria des~éL Casa.,
o 81'. Presidente 'da Repúbl1"'a

Ora, à Assembléia, como ConscIt'!.Ún
te, cumpre ordenar no situação do le
gislatIvo transitório. Note-se o lJ~núl

timo considerando da emenda nllm~ro

15 e atente-se mais no seguinte: O
Pres1dente da República não l..~cel:leU
das W'nas competência legl.hatlva:
quem a recebeu foi o Parlame'lto or
dinário. 1E:ste nascerá da Constituição;
mas, como Constituinte, à A~sembléia

incumbe prover a respeito,' por dois
modos: ou estabelecendo competência
transitória para baixar decr-etos-leis,
ou tomando a si essa ~ompetência.,

mediante solicitação do Executivo.
A matéria é'de natureza. constitu

cional, porque a Assembléia não está
obrigada a. elaborar apenas uma Cons
tituição, mas pode decompôr os a.s
suntos em um conjunto de leis cons
titucionais .

. No projeto. D6r1a, a que '.me refer~.

há uma nftida distinção entre Cons
tityiyão e leis orgânicas. Era UOl8,

inovação--que"se .pretendia introduzi!,
.em nossso Direito Público.

O artigo 50 dispunha o seguinte =

ti A elaboração das leis orgân1cas
obedece, no que couber, ao pro
cesso legislativp indicado no capi
tulo a.nterIor, com os seguinr.es
acréscimos:

1 - Considera-se proposta uma.
lei orgânlcf.l" quando, aprílsentado
o projeto pOl'. uma sexta part.e,
pelo menos, dos membros de qual
quer das Câmaras do Congres.so'
Nacional, fôr considerado obje".o
de votos numa e noutra Câmara'.
. 2 - 'Dar-se-á. por aprovado o

projeto, se, na legislatura séguin
te, obt1ver a mesma votação nas
duas Câmaras.
, Parágrafo único - São orgâni

cas as leis qu:? consagram princi
pios de estabilidade social, pa.ra
cuja legislação convenha pron1m
clar-se, nas Urna.s, a vontade
atual da nação".

Fazia-se, aqui. diferenciação muito
clara entre a Constituição, as leis or-
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de cessação de seus trabalhos,
dentro do qual, em casos excepcio..
nais e urgentes, podia o (;ovêrno
utilizar-se da a utorização para.
expedição de medidas que visaS.:lC:lrn
atender às necessidades imedlar.ns
da ordem públIca e da adminis
tração. "

Pondere-se que a Constituição se
inclinou, precisamente, por :sta se
gunda fórmula, contra a qual. naquela
fase, prote.stei. desta tribuna. enten~

. dendo não s~r, possível que a Assem
bléia ~Constltuinte.. eleita ,para l'9.z~r

a Constituiçãc., resolve-se. de motu
proprio, transformar-se em Câmara.
ordinária. quando não re~ebera do
eleitorado a investldurz para o exer
cício dessas outras funções.

Foi a êste ponto que .se referiu o
nobre colega da bancada. trabalhista"
e aqui fica dado o esclarecimento.

O relator, entretanto, Sr. João Be..
raldo, ,mostrava-se partidârlo dessa
conversão. A seu ver, os pode-res da.
Constituinte eram ilim1tad1ssimos,
eram, mesmo, de natureza a se subs
tituir ao eleitorado na sua fun~ão

•ativa de eleger os seus representantes
ou delegados ..

A ,. essa época, o saudoso jurist:l.
Clóvis Bevl1aqua. havia, também, ade
rido à mesma orienta.ção.

"Não vejo .aenhum inconveni-
ente - d1z1a S. E1ecia; - em
transformar-se a Constituinte em
Assembléib.Leg!slativa Ordinária,
porque à Constituinte, com po
ãerespara .organizar juridica
mente o país, i'Jão é l!c~to negar
essa faculdade complementar da
que acaba de real1zar, desdobrando
em leis ordinárias as teses que
acaba de fixar na -Constituição."

Como dizia, o parecer era tavorável
à. pretensão, e recomendo sua leitura.
e estudo ao meus ilustres colegas,
SlCrescentando que êle se encontra à.
página 4,425 do Diário da Assembléia
Nacional, de 13-6;..1934. . '

Não foi, porém,' esta a fórmula trl
~ante. Resolveu-se. que a Constl..

, tuinte prorrogaria por 60 dias as suas "
, funções, - jã promulgada a Consti

tUiçã.o de 16 de julho. - para elaborar
as- leis que consideravaorgânicas.

gânicas e as" leis ol.'ldinárias. Temos,
porém, o precedente de 1934;. '

Dizia o art. 2.°, das Disposições·
Transitórias da Const:tuiçáo de 16 de ,
Julho:. <lê)"

"Empossado o Presidente da Re
pública, a i\ssembléia Nacional
Constituinte se transformará em
Câmara dos Deputados e exercerá
cum,ulativamente, a.s funções de
Senado Federal. a ",p que ambos
se organizem nos têl'IDOS do artl~o

3.°, § 1.0. Nesse intervalo elabo
rará as leis mencionadas na men
sagem do Chefe do Govêrno Pro
visório, de 10 de A.brllde 1934. e
outras porventura reclamadas pelo
interêsse público",

Vale a. pena, Senhores Constituintes,
examinar os debates daq:ucla época.

Lembro à Casa o parecer elaborado
por: 'um jurista de mérito, pessoa in..
suspeita aos sentimentos da maioria,
o Sr. João Beral<io, atual interventor
no Estado de Minás Gerais,'

, Três hipóteses haviam sido formu
ladas àquele tempo.

A primeira era a dissolução
lmed~ata da Assembléia Nacional
Constituinte sem se tomar co:"
nhecimento da mensagem na qual
o Govêmo pedia a elaboração das
leis que considerava complemen-'
tárla.s da Constituição e ficando.

,neste caso, o Presidente da Re..
pública, com a autoriZação de
elaborar e executar as :e!.s nela.
solicitadas, julga.das lndlspens~vets

à boa marcha dos negócios pú
blicos. A segunda fórmula era a.
prorrogação do mandado da atual
Assembléia Constituinte até 31 de
dezembro c1êste ano - dizia o
parecer - para a votação das
referidas leis, continuando. então,
o, govêrno. dessa data em diante,
até a instalação da nova Legisla
tura, tnvest,ido do poder legisla..
tivo para exped1ção de decretos,
com fôrça de lel. A tercéira fórmu..
la vinha a sér a convél'são da As
sembléia ConstitUinte em Câmara
dos Representantes, pelo tempo de
duração de uma legislàtura,' apos
um per1odo curto de trinta dias
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Agora, ln<lago da AsSembléia:: êste
,precedénte contou com ci voto de mui
tos represen tantes- atuais do povo bra
sUeiro com assento nesta Casa: se,
depo:s de promulgada a Const1tuição,
de completado o exercício das funções
da Constituinte podia ela elaborar
leIs de natureza orgânica, tanto vale
dIzer, de natureza para~constitt1c:ona!.
por que não pode esta As::,emblé1a,
antes de elaborar o Estatuto defim
tivo, estabelece.r um conjunto de nor
mas que disciplinem a vida da nação,
quando nenhum disposlt:vo ae fôrça
constitucional existe que .regule o
assunto?

O Sr. Alde Sampaio - V. Ex. acabou
de relatar, da tribuna, o que se pas
sara' quanto à prorrogação da Cons
titUinte. Como pode h a ver .quem
queira acusar a Assembléia daquela
época, além dos argwnentos q!.Le foram
expendidos e lidos aqui, },J0r V EJC:', re
cordo que houve, acima de tudo. o
argumento político de não se pro
cessarem' as eleições sem estar fun
cionando um órgão de defesa do povo,
como é·o Poder LegislatIvo.

O SR. PRADO K::::L1.Y -' Grato à
Uúonnação de V. Ex.

Senhores: temos, também outro:>
precertentes - '"na Fra.lça em 1871
e 1875. Seg'~ndo informam Barthélemy
e Duez, foram votadas cmco leIs pela
Assembléia Nacional. Entre elas. três
têm, a bem dizel, o caráter "consti
tucional", no sentido de que não po~

dem ser modificadas senão segun~IO

o processo peculiar li revisão conStl
,tucional: lei de 24 de fevereiro de
1875, relativa à organização doSe~

nado: lei de 25 de fevereiro do mes
mo ano, relativa. à organização dos
poderes públicos; lei de 16 de julho de
75, sôbre as relações dos pod."res pú- '
blicas; as duas outras. de 2 C1fl agóst.o
de 15, sôbre a eleição dos sf.nadores,

. e a lei de 30 de novembro alI mE'smo
ano, .sObre a eleição dos ,deputados,
sã.o chamadas "orgânicas".

Tem.-se admitido - ainda mais, '!::r.
doutrina - que a declaração de di.. ·
reitos é superior às próprias consti
tuições rígidas. A êsse respeito, pon..
derava Duguit: (Lê)

"Há uma verdadéira hterarquia
de leis. No elmo, a lei suprema,
superior a tôdas as' outras. a de
claração dos direitos. Aba;"o dela,
as leis constitucionais. mas que
são superiores às leis ordmárias.
Ellt'im, estas jltima,s que não 'po~

dem Inserir nenhuma dlsposição
contrária às leIs constitue'onals ou
à declaração. O sistema constItUi
uma ,poderosa proteção em favor
do indivíduo, contra o arb1trio le~

gislatlvo, "

Vem também a pelo cItar a opinião
de Kelsen, a que' rêz'referência. o Se...
nador Nereu Ramos. Diz o notável
jur!sta na Teor.ia. GeraZ do Díretto,
tradução de La<lambra, ed. de 1934,
à,. pá.g. 332: (Lê)

.. A Idéia de um documento cons
tltu-clonal unitário pressupõe o
fato de uma constitUiÇão rígida,

-iôto...é. plenamente acaba<la e 1r
retorniãvef. Isto é aconst1tuição.
no' sentido !6~co-posltlvo. E. por
1sso. quase tôdas as const1tu:ções
dos 'Estados modernos se com-'
põem de uma pluralidade de leis
constitudonais, entre as quais
pode existir. histórica e polltica.
mente, a lei ou documento prin
cipal. "

Não'se verá., portanto, n'aobjeção
do eminente Uder da maioria, nenhum
entrave a que a Assemblé~a Consti
tuinte, no exercf.cio da sua função
precípua., entenda de elaborar um
texto de natUl"eza constitucional, re
gulando, em fase trans1tórla a Vida.

. do. país. Nenhum a.r~:lm~nr·v se pode
opor ~ essa tese. Não dc~ejo inferir
essa conclusão do silêncio da maioria
a respeito; mas' aqueles qUf' acompa-

. nharam a argumentac5.o que venho-
expendendo nãe· de.notar qHE. de fato,
não se deparflm ·nela. t1!'cchas por
onde possa entrar a malícia. ou o in-
terêsse político .

O Sr. Ferreira de Sousa - Daí tal-.
vez o silêncio aqlJe V. Excla.~ se
refere.

O SR. PRADO KEI..LY - Nestas con
dições, restaria .o último argumento
que é.o da conveniência. ou oportuni-"

.dade das medidas pleiteadas: terfa.~
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;mos ou não o tempo para elaborar
essa lei? Viria ou não êste fato preju~

dicar os t r a b a 1h o s da Assembléia
ConstitmI1te?

vâxnos, de uma vez por tôdas, afas
tar mais essa objeção. Já o eminente
11der da Un;ão Democrática Nacional
ressaltou, da tribuna, que o grande
interêsse da corrente, que dirige. e o
-de dar umaConstitU1çâo ao p:ais. Ne~

nhuro de nós transigiria com êste de
ver, Que consl<lera sua obrigação pd~

m'uiitl. Mas, no ca~o...
O Sr. Ferreira de Sousa - Em de~

fesa do próprio direito.

O SR. PRADO KELLY - .... Elo Cons.. '
tltuição só poderá ser promulgada

na melhor das hipóteses, daqut. a 4.
meses, não antes, e " projeto s6 po..
derá Vir a plenát'1o para .discussão de
seus têrmos daqul a um mês e pouco,
de modo a receber tão só um voto
global de aprovação, tornando à. Mesa
vinte dias ma1s tarde, pa.ra entâo ser
debatido, titulo, a' título, capítulo a
capitulo. ~ o que se resolveu no Regi..
mento.

Posso especificar os prazos. O pri.
meiro dêles: trinta dias para a Co..
missão elaborar o projeto. que, em

,seguida, 1al a plenário, Para que fim 7'
Para sofrer discussão' e votação glo
bais. Por que prazo? Por malS v1nte
c11as, Nesse intervalo se aprelientaráo .
emendas; as emen.das irão de novo â
Comissão de ConstittÍição; a Comissão
as examinara por prazo quase igual.
Tornarão de novo emendas e projeto

,ao plenário, para então se discutir a.
matéria, como eu diz13, capitulo a
capítulo.

Nessas condições, Srs. Constituintes,
bem sabeis que. antes de dois meses,
não estaremos, neste recinto. votando

"'.têm constitucional concret,a. obje..
tivada em dispositivos seriados ou em
.emendas apresentadas no primeiro
turno.

Não prooede. portanto, o argumento
de que entl'avariamos a marcha dos
tralJa1hos· constituclonais.

:t outra, entretanto, e grave,' a sI
tuação dos poderes públicos. a situação
do pais em face do estrangeiro, a si
tuação do govêrno em relação a seus
administrados',

Que vemos? No mesmo momento
em que, por fôrça de declaração tormal
do Govêrno 'americano contida no
Livro, Azul, se derrama em tOda a.
América Latina a suspeita da revives..
cência de !o-cos d.o fascIsmo. o interêsse
do Erasil e de seu govêrno, o dever
da nossa honra e 'ela d;gnídade desta
Casa é patentear à nação e ao mundo
a n o li 5 a !ldellda.de democrática.
(Multo bem). Dessa forma conquis
tariam legitimidade os órgãos que es..
tão no eÃercícl0 de uma competência
supostamente haurida num corpo de
dispositivos ilegítimos e caducos. Isso
seria (l grande, o supremo dever na-
cional. .

Há mais, pOrém.: a situação dos
direitos e das garantias dos indivíduos.

Se hoje" contra um Mo prepotence,
arbitrário, de um Interventor Federal,
eu, como advogado, quizer postular o
direito' de qualquer constitu1nte - f1- '
guremos as vêzes, os casos das me
didas partIdárias ou referentes a elei...

'tores, como poderei agir? Véda...me a.
1e! quê recorra ao meio expeditO e
adequado para a grande maioria ias
hipóteses, que seria o mandato de
segurança. Não poderei impetrá-lo
porque dessa garantia r.J.nguem dis..,
põe, em tal CllSO.

O Sr. F.~andes Tavora - OBra..
sl1 .saiu do'· despotismo ainda há pouozo.

O Sr. Ferreira de Sousa - Ainda
não saIu. •

O SR. PRADO KELLY -..o:' Ouço di
zer que essa. situação seria, de pou~

cos dias. De poucos cUas, até quando?
Até a' promulgação da 'ConstItuiÇão ãa
República.. Mas, quando se dará es!-:a
promulgação? Daqui a qua"tro ou cinco
meses. Portánto durante quase meIO
ano, a l1berdade dos brasileiros pode
est&.r à mer<:ê dos caprichos ou da be
nevolência, da maldade ou da bemgni~

dade dos agentes oficiais.

O Sr. JoséSonijácio- V. Ex.
quer 'um exemplo? Atualmente, não
estamos num estado de guerra, num
estado de emergência, e o Chefe de
Polícia proibiu comícios em praça pú
blica e em recintos fe<:hados. ,

,Um· Sr. Depu.ta.d.o Durante o
Carna.val.
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o Sr. dermes Lima - Foram prot~

bidas reuniões em recintos fechados,
sóbre doutrina social. Então o Carna..
vaI impede que alguem queira tomar
parte, não nas festas carnavalescas,
mas.- em i:eunfões sôbre assuntos so..
clais, em recinto fechado?

O SR. PRADO KELL1!' (d1rlgindo~se

;ao Sr. Hermes Lima) - Admita..
mos que V. Ex. deseje convocar
'seus amigos, ou pessoas de sua con..
fiança, ou que tenham afinidades de
idéias, para um debate dessa natureza.
A autoridade policIál não consentIria.
A V. Ex.Do não é dado recorrer ao
Judiciário. Mas, então, o JudiciárIo
tem a competência limitada pelo Exe..
cutivo? Se tal ocorre, em. que se ba
searia, por exemplo, a maioria para'
confiar ao Presidente da República.
essa preeminência, que s6encontra't'ia.
base justificativa, como demonstr~i,

nas constituições fascista&. especial..
, mente na Constituição da. Polônia?

O Sr. Hermes Lima. -A prova disso
está na portaria agora baixada, qne
é, absurdo. Pode..se compreender prot
bição de comícios por causa das fes~

tas que .se vão celebra.1" neSge jJe~

ríodo; mas a proibição de reuniões,
para discussão de problemas socialS,
em. recintos fechados, é o que p'.lde
haver de mais' absurdo. Por essa 9rol
bição, um partido não se pode reunir
para discutir seus assuntos.

O Sr. José Boni/áció - E lsso nas
vésperas das eleições suplementares

. qUd se vão reallzar em Minas Gerais.

O SR. PRADO KE:LLY - Penso ha-
ver atendido aos objetlvosque me

'ba.via traçado 0.0 começar' êste dis.
cn.'""8.o. Procurei' especificar e ordenaI
os argumentos. Ofereci à Casa u.Il:!3
construçáo racional e lógica..

O Sr. i Ferreira de Sousa. - Br1lhan
.tIss1Ina.

O SR. PRADO KELLY - Não creio
que' subsistam dúvidas, pois náo vi

r e.rgmdas nenhuma' delas às proposi~

. ções que, deliberadamente. desejei dc
bater com os meus lh.1strados colegas.

. O que entendo de nosso dever, é rtar
9.0 Estado a legitimidade de que c~

rece. para eficiência evaUdade de seus

atos, e ao lndividuo as garantias efo
tivas. para que os direitos que L.~e

assistem não possam ser negados nem
retardados pelos atos de autoridades
públicas, sendo nos permitido õ1z'er,
aqui como no éstrangeiro, que. Já
cessou o período de ilegalidade e que
a proteção da lei desCeu sObre a Vá..
tr1a brasne!~a, beneficiando todos
'quantos necessitam da tutela jurídica.
(Muito' bem; muito bem. Palmas pro
longadas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE -- Tem a p~~

. .lavra o Sr . José Crispím .

O SR. JOSÉ CRISPIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constltuintes. VenncÇem
nome da bancada comunista (11fllmas
nas galerias) reafirmar o ponto de
vista do meu fPartido sObre a matéria
em debate. Ao sustentar nosso combate
à. Carta de 37, não pretendemos, com,
isso, fazer agitação contra o Govêrno.
Somos contra a Carta de 37, porque
vemos nesse--instI:\l~~nto, que já fol
chamado de camisa' de' tortura, ~a

m1sa de fôrça contra a liberdade do
nosso põvo, uma ameaça às conquistas
democráticas de nossa gente e dos
trabalhadores de nossa terra. (Palmas
nas galerias.) Vemos na Carta de 37
uma annadl1ha posta na estrada larga
da democracia, que tem custado' tanto
sacrifício ao nosso pôvo e aos tra
balhadores de nossa pátria e que
QUstou o sangue e de nossa gloriosa
:f'ôrça Expedicionária nos campos da
Europa. (Palmas nas galerias.) 'Lu.;.
tamos contra a Carta de 37, porque
compreendemos que ssslm estamos
servindo ao' nosso pOvo, estamos' ser
vindo aos interesses dos trabalhad,I'l
res de nossa terra e estamos servindo.
sobretudo, aos superiures' interêsses
do Brasil que, hoje mais do que nun<:a.
precisa de liberdade e de democrada
para que todos os brasileiros possam
resolver, patrióticamente, à treménC1B
crise que compromete a própria exis
tência da pá.tria como Nação.

Nf\l pretendemos fazer agitação
contra o govêrno. Nossa. posição, em·
.face do Govêrno é clara. O nosso
Partido suportou, nos dias dificeis da
reáção contra o nosso pOvo, perse
guições: enfrentOu uma situação de,
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ilegalidade que transformou os seus
militantes em mártires. E, no IDO~

menta em que-o Govêrno do Sr. G~~
túl10 Vargas - que tinha !~1to a
maior de tôdas as perseguições contra
o nosso Partido - começou a ceder no
caminho da Demo<:racia•. e poz o Bra~

slI ao lado das nações unidas, para a
. m.a.ior batalha dos povos ()OThtra o·
. plor 'dos inimigos da human1dade. o'

nazismo e facismo, colO<lamo~nos pa~

triottcamente, ao lado dêsse Govêmo
com coragem e destemor, para que ~le

pudesse realizar as tarefas da guerra
visando a conquista de dias melbores
para todos os p:>vos.

A um Partido que tem esta capa..
cidade de sacriffcio ninguem. de boa
ré, pode negar sinceridade. coragem
e convicção nas suas afirmações e na
sua posição. Quando dizemos qu!'
apoiamos os atos democráticos do Gal.
Eurico Dutra como Presidente da Ec..
pública. sentimo-nos à. vontade: com~

batemos, na campanha eleitoral, a 51 'a.
cancUdatura. Entretanto S. Ex." tu!
eleito Presidente da República. ~

. portador, portanto, do crédito do pOvo
de nossa terra. S. Ex.1. deixou de ser
o candidato daquelas forÇas que me
receram nossa critica na pugna ele~~

toral para ser o presidente' eleito
do põvo .brasileiro, e, ass1m, o cbefe
do govêmo "legal de nossa I terra.
(Palma 1UU galerias ~ ~ .

Sentimo..oos. assim, à vontade para.
dizer que apoiamos, com coragem e
sinceridade, todo::! os atos democrá
ticos dêsse govêrno, esperando a opor
tunidaãe que nos der para. aplaud1T~

mos sua atitude e a de seus Ministrl'Js,
na solução da crise que está. a com~

prometer a 'própria independência de
nossa pátria~

Achamos, que, a Democracia, a 11~

berdade de nosso pÔvo, a livre organ1~

zação dos· trabalhadores, tudo 15<;0
assegurado só poderá fortalecer o go~

vêrno. A Democracia fortalece o 3'o~

vênlo porque amplla a sua b9.se soc1al,
lhe posslb1llta. ci melhor de.todos os
apoIos, que é o do pOvo organizado,
na luta pelas suas relv1ndfcações, ne
luta pela solução de todos o~ proble
mas nacionais. (Palmas 1'.48 galerias,)

Achamos, Sr. Presidente' e Senho..
res Constituintes, que a reação deb1Uta
o Govêmo, sobretudo nesta hora trã~

gica, difícil para nossa.' terra. neste
momento em que os problemas se
acumularam e temos pela frente UÍn
estado de coisas de dificil solução, que
exige patriotismo, unidade,' de tOdas
as fôrças realmente patrióticas e de~

mocráticas de nOS,50 país •

Nêste instante, Sr. Presidente, a
reação para o Govêmo representa nâo
só seu próprio enfraquecimento, mas
o câos para a vida braslle1ra.

Nesta d1scussão, temos um ponto de
vista: deveria partir do Presidente da
República a in1ciativade l1C(uidar êsse
resto, êsse instrumento do oazism::> e
do fascismo, impOsto ao nosso povo
num instante em que as fôrças de..
mocráticas nacionais se batiam contra
o 1ntegraUsmo 2 as manobras da.
quinta coluna em nossa pátria. Jul
gamos que o General Dutra, com.o

. crédito que tem do povo, porque foi
eleito pelo povo, julgamos que nin..
guem mais do que S. Ex.1I. tem autori..

. dade moral e poUtica para I1quidar a.
carta de .37, merecendo, assim, os
apláusos da opinião pública do Brasfi
e d~ todo o ·mundo (palmas nas ga
lerias) •

Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
nosso povo tem uma experiência do
lorosa. Lembramo~nos· do que foi a
conspiração nazi-integral1sta que, em
nossa terra, deu como resultado o
golpe de estado de 37 ea imposição
ao nosso povo desta Constituição ou..
torgada, moldada nás Constituições
dos paises fascistas que pretendlain
arrastar á Huraanidade, como o 11ze..
ram, à mais tremenda e dolorosa de
tôdas as guerras, enchendo a Histó
ria Universal de crimes os mais hor..
ríveis. inconcebíveis à própria coos '
cIência humana..

O Sr. Eurico de Sousa Leão - Vossa
Ex.l\ me permite: houve, no Brasil,
duas revoluções; uma, em 1935. levada
a efeito pelos comnnistas;outra. em
37. pelos integrallstas. Assim, V. Ex.a
não se pode referir a. uma sem tratar
da. outra.

O Sr. Gregório B~eTTa - A pri
meira. era ·contra o fascismo e o inte-_
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. gi"alismo e a q:u!nta coluna; a segun
da pela implantação do fascismo em
nosso caro Br~sl1.

O Sr. Arruda Câmara - Nazismo e
comunismo são duas ditaduras contra
a democracia.

O Sr. Maurício Graboís - Não va
mos coItlun.dir.

O Sr. Arruda. Câmara - São iguaIs
as ditaduras. tanto da direita como
da esquerda. ambas condenáveis e
combativeis.

O Sr. João Amazonas - V. Ex.1i não.
fala na. de 38.

O Sr. Arruda Cltmara - .Precisa
mos extinguir as d11iaduras de qual~

quer caráter que elas sejam.

O Sr. .'''fauríeio Grabois - Preci~

sa.mos.

o SR. JosÉ CRlSPIM: -' Desejo
responder ao Doparte do nobre Depu~

tado, Sr. Eurico Sousa Leão. A luta
armada do nosso povo. em 1935, rol
contra o integralismo e a qUInta co-·
lu.'1a Ql1e, de mâos dadas c")m o go
vêrno (palmas naa gale~)'cr1aram'
tódas as condições para a vitória do
nà.zismo e, do faciSmo, comú ocorreu
em outras pátrias .como s. :Prança.
Bélgica,' Holanda, etc. que se torna-o
ram presas fáceis do nazismo com a
derrota das fôrças dessaS naçóes que
se batiam pela demcctae1a.

Foi contra essa (Inda do integral1smo.
. do qulnt~(llunismo. que lutaIIlos de
armas na mão e nunca o negamos,
como fi::ou, mais tarà.e demonstrado
-em documento hiStórico. (.pa.tma.s~)
A nossa causa era a- mesma que levou
os bravos filhos do pôvo brasileíl'o.
aos campos da Europa para derrotar
o nazismo, o fascismo, e garantir à
humanidade a vitória da Democracia
contra os seus piores inimigos (Pàlmas
nas galerias.)

O Sr. Arruda Câmara - PermIta..
xne dizer que a revolução de 35 oon3
titui uma das maiores nódoas na His-

.téria Brasileira e foi feita' a serviço
da Rússia (Palmas e protestos prolon- .
gados) (O Sr. Presiàentef jazendo soar
Os timpanos, reclama atenção.>

o Sr. Maurício GraboÍS - Na sua
. opinIão. .

I •

O Sr. Gregório Bezerra -Na opi
nião de um fascista ou de um -traba..
lbista mascarado.

O Sr. Arruda. CfJ.mara - Foi uma
revolução feita a serviço da Rússia, rf}
~'fesentMia, aqui, por Henry Berger.
E do d<lmíIÚO públ1co. Tõda a Naçoo
o ~abe.

O Sr. Souza Leão - E contra 03
poderes constituidos .

O Sr. Arruda Câmara - Precisamos
acabar com essa argumentação dos co
munistas. Nem todos os que CCmb3.teIIl
Q comunismo são fascistas. ,Todos os
ilcmocratas sinceros combaféril· o co~
mu:n~~~.

O' Sr. Mauricio Grabois, Assim
flllava Hitler.

O SR. JOSE ORlSPIM - :Essa não
é apenas a, opinião de V. Ex., Se
nhor .DeputJado Arruda. Câ1nara,

mas ta.mbém.,.a__~jJ~n1áo dos integral1::.
tEl-S, a opinião da quinta~lnna, a opi- -

_n!ão do nazismo (PaZmas 1ULS galerias.'
Essa mesma propaganda que V.

~t;ia está lazeÍlào neste instante, e
não sei se por acaso, !oj feita por todos
05 jorna.is da Alemanh~, na époctJ,
áurea do nazismo, em tOrno do movi...
menta de 1935. (Palmas e manifesta...
çoes das galerias.)

O aR. PP..ESIDÉNTE (Faze7ulo soar
os timpanos) - Atenção ! ~ Policia
deterá os assistentes que desCJbe<1ec~

rem às advertêncJas da Mesa. Vou
começar a proceder ao auto de prls~~o
em flagrante, punindo aqueles qUe' não
atenderem à. Mesa. (Pa.lmas.)

O Sr. A1'r1.Ula Câmara - TOdo o
Brasil'sabe que- a revolução de 35. f-oi
promovida pela Rússia, que tinha aqui
o seu representante. O meu passac!o
de democrata responde à insinuação
t~:c.denclosa de VV. Excias.

O SR. JosÉ CRIS!'W - Já disse
que essa não é, apenas, a. opi
nião de V. Excia. mas, também. de
nezistas notórios, de fascistas conheC!~

dos e, sobretudo, dos jornais de Hitler
e G<:lering, na. Alemanha.. Se se trata
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·de' ump. coincidência, a culpa não é
minha (Palmas nas galerias.) Perdoe
me V. Excia. mas niS.o sou culpa<io
por essa co1nc1dência.

O Sr. Catres ele Brito - Quero ex..
pl1car ao nobre colega que essa I1n..
guagem de que foi a Rússia que fez
a revolução de 1935 aflorou do plano
Cohen, para que os próprios respon...
Sá veis pelo golpe de 37 desmascaras...
sem a sordida intriga, forjada pelos
1ntegralistas. Essa linguagem preeisa.
a,caoar, pcrque não tem mais consis..
tênc1a diante da realidade do mundo
dt: hoj'e. Nã.o há razão para isso, por..
Que todos aqueles que falam da inter...

·ferêne1a da Rússia no golpe de 35, fa..
Iam de má fé. ...

O Sr. Arruda Câmara - COmo 'ex
plica, então, V. Excla. a interferêncIa
ete E:enry Berger? ltsse ponto fére '0:5
nervos de V-. ~xcla. t .

O Sr. GregóriQ Bezerra - );: uma.
· chapa. antiga, que V. Excia usa, agora.

.O Sr. Luis Carlos 'Prestes - .li: ess:).
a linguagem de Franco.

v S1". Gofn:d.o Teles: - Estou ou-,
v~ndo, com 2. máxima atenção o dis
curso do nobre colega . Devo afirmar.
entretanto, com tóda a leafdade. que
V. Ex.a não está, em absoluto, bem
infortOado sôbre os autores da revotu
ção de 1937. Tenho exatamentE' em
minhas mãos' o depoimento, por. todos
os titulos insuspeito. do General Cas
.iro Júnior, que jamais foi lnteglaUsta.
e qUE; declara o seguinte: "O objetivo
do 'movimento de maio seria a falta
ao regime constitucional, sob a dire
ção de uma junta m1l1tar, ql.l~ 5enn,

· por desistência de 'Zam~radas certa
mente maIs indicados, por mim pre
sidida" .

€ o General Castro Júnior quem
fala.

O Sr. Prado Kelly - O orador po-
.deria responder nu nobre Deputado
com. a palavra do Sr. Getúlio "atga~,

que em documentos públicos afirmava
ser lntegral1sta o golpe.

O SR. JosÉ' CRISPI!! - A natu
reza fascista, reacIonária, do golpe
de 37 é conhecida. e ,o próprio plano'
Cohen•.•

o Sr. Go/redo 1'eles- Era reacio
nár1a, mas não 1ntegral1sta..

O SR. JOSÉ CarspI1wx. --. Era fas- •
cista, quinta~colunista nos seus pro..

. p6sitos.
. O Sr. Gregorio Be~erra _. V. Exce...
lênela conhece a C~rta de janeiro de
38, do Sr. Plínio Salgado? Conhece..a
e muito bem.. '

O Sa. JosÉ CRISPW - O golpe
de 37 era fascista, era quinta-colu
nista ~ se destinava a preparar nossa
terra para (l assalto do nazI:>mo. Es
tavam aquêles senhores convenc1dos
de que o nazismo ia fazer a guerra,
como a fêz, e vencê-la, e prOI:.tOl:i a
fim de se passar para CJ campo do Da
zismo, COQ armas e bagagens. Por 'sso
golpearam o surto democrático em.
nossa terra e impediram as aleições
com o intuito de garantir aqUI tÔct8.s
a. posições paTa o nazismo e o fas
cismo. Esta é a verdade. (Palma.'l nas
galerias) •

O Sr. Go/redo ~eZes - O lntegralls
mo nada tem a ver com isto.

O . SR. JOSÉ CRISPDt -' O inte
gralismo é a alma danada da quinta
coluna em nossa terra.

O Sr. Paulo Sarazate - Agora :mes
mo, os chefes· do lntegrallsmo estão
comprometidos no "Livro Azul".

O SR. .JosÉ CRISPIM - Dizer
que o integralismo nãr é 'qutnta-co
luna, nesta hora em que tôdas as más
caras. estão caindo, é querer passar
nos o título de ingênuos. a nós, ~o

bretudo, que óo!remos na própria
carne a ação da quinta-coluna no
Brasl1. Como negar que o integr~lJs~

1110 seja quinta-coluna quando 111 te
mos a própria pala.vra da policia'! Os
inquéritos abertos em São Paulo de
monstraram que os Integrallshs fa
ziam espIonagem para JacHttar o"
a.fundamento dos nossos navios no pe-
riodo da guerra.. ...

O Sr. Paulo Sarazate - Na pnlavra
de. Sr. :MúUstro Neves da Fontoura:,
o 1ntegralismo é a alma da qulnta..co
Iuna. - .

. O SR. JOSÉ CRISPIM -- e 3- pa
lavra. de um Ministro de Est~do, nb-
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solutamente insuspeita, porque llâo
se trata de comunista, nem de um
operário.

O Sr. Arruda Cama? a: - Deve ha~
ver também entre nós aquela espio
nagem que ora se verifica no Canada...

O SR. JosÉ CRJSPIM - Consti
tue, realmente, tarefa. muito ingrata
e difícil defender hoje o integrallsmo
e a quinta-coluna. Não há dúvida.
(PaZmas) •

Continuando, Sr. Presidente e Srs.
.Constituintes, desejaria lembrar o que
foi aquêle' período de capitulaÇÕes na
Assembléia de. 1934 a 1937, pa:.-a mos
trar que essa experiência não pode ':ler

, desprezada. pelo povo e pelos homens
que hoje ocupam lugar na atual As
sembléia" com um mandato que lhes
deu êsse mesmo povo. Não podemos,
de maneira alguma, esquecer aqueJa.
experiência. E, do mesmo modp que,
naquela ocasião,. a quinta-coluna. e o
integrallsmo conspiravam contra a. de
mocracia. em nossa terra e contra o
povo, golpeando a democracia, as 11
berdades públicas e a própria inde
pendência de nossapátrta ~ porque o
objetivo era tornar nossa pátria uma
colônia. do natzismo; se naquela oca
sião conspiravs.m com êste propósito
e com a Carta de 37, que tIraram do
bolso do c"lete~ Carta publlcada no
BrasU e na Alemanha. no mesmo :lia,
se naquela ~8lSião conspiravam, repi
to, hoje também conspiram contra o
povó brasileiro, contra. a democracia
em nossa terra e contra a própr1a. de
1I?-ocracia. em nossa.pátria.

Naquela ocasião,' a quinta. coluna.
· levanta.va o espantalho do comunismo
emostravl:. que o povo, na rua, lutan
do contra. o tntegraUsmo, contra a.
"reação, protestando contra medidas
reacionárias emanadas do próprio Par
]p-mento, contra as mutilações da. Car
ta Constitucional vot:l.da pelos repre-

,sentantes do povo e sucessivamente
mutUada por muitos dêles ou, ao me
nos, pela maioria· da Assembléia; na-

·quela é::>oca, quando o povo assim agia .
. . democràticamente, com espírito com

bativo, isso era. apresentado aos Srs.
·Parlamentares, às classes conserva-'
.doras, dominantes em nossa. terra, co-

mo o perIgo do comunismo; e com êste
:fantasma preparou-se o plano Cohen,'
já. desmascarado e desmorallzada pe
los que o organizaram, pois que con
fessaram, através de declarações di
vulgadas na. imprensa, ti'atar.:se de
documento falso, utilizado porque con
vinha na época.

O Sr. Eurico Sousa Leão - O pIa
. no Cohen não teve essa determina

çáo, mas a de manter o Sr. Getúlio
Vargas no pod~r eternamente.

O SR. JOSÉ CRISPIM - V. ·Ex•
talvez esteja mais bem informado do
que as autoridades que já se pronun
ciaram sôbre êle; entret8lnto. o .Plano
Cohen já é do conhec1.mento do po
vo: um documento forjado com o pro-

. pósito de realizar fi. traição em. nossa.
pátria! (Palmas 1U1.3 galerias). Esta., a.
veX:dade histórica.

O Sr. Paulo Sarasate - O Sr. Euri
co Souza Leão, em seu aparte, pro
curou aJudªr o orador, referlndo-se à
perpetuação--êiô'Sr;"Getúllo Vargas no....
poder.

O SR. JOSÉ CRISPJM - Preferi
contudo, utillzar outro argumento, que
me' pareceu mais.verdadeiro h1stOrt..
camente.

Srs. Constituintes, da mesma forma
que, naquela. ocasião, se levantava o
espantalho do comunismo para. cons
pirar contra, a llberdade do povo, con·
tIa a democracia, contra o Parlam~n

to, contra a própria soberania de nos
sa pátria, hoje a quinta~oluna, o in
tegrallsmo, os elementos fascistas co
nhecidos, ou mascarados•..

O ST. Gojredo Teles - ExpUque~

me V. Ex.: quinta coluna de que
exército? "

O SR. JOSÉ 'CRISPIM - V. Ex.
deve conhecer multo bem o que é'
quinta coluna. V. Ex." a conhece me
lhor do que qualquer outro membro
desta Casa. (Palm.48 nas galerias.)

.... O Sr. Go/redo Teles - Responde.
V. Ex. a esta pergunta: quinta coluna
de que exército. hoje?

O SR. JOSÉ CRISPIM - O inte
grallsmo é a quintacolu..'la do nazismo
e do fascismo, para quem conspirou,
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e a. prova de que conspirou para. o, na..
zismo e o fascismo, f9ram os afunda
mentos dos nossos navios. V. Ex.1l. não
pode negar que o lntegral1smo e o res
ponsável pelos afundamentos, assas
sinatos de mulheres e crianças inde
fesas, em viagens pacificas nas costas
braslleiras. Há neste sentido documen
tos onciais que não se podem contes
tar.

O Sr. Go/redo TeZes - V. Ex.a está
desafiado a provar o que diz.

O Sr. Caire3 de Brito. - Quinta
coluna, hoje, não é a vanguarda de
um exército. Atualmente, no Brasil, a
quinta coluna, ajudada pela Falange,
a cujo representante o nosso Govêrno
negou j'agreement", tenta, a soldo de
fOrças econômicas que não desejam
vêr' a nossa independência, movimen
to que impeça a união dos patriotas,
de tal forma que nós, nesta época da
vitória, .náo possamos lutar pela. In
dependência. do Brasil e criar a de
mocrac1â.. Quinta . coluna, hoje, sã.o
todos aqueles. remanescentes do fascis
mo, do integral1smo, mancomunados
com as fôrçaS clandestinas, tentando,
como consta do Livro -Azul, apontar
os comunistas como masorqueiros.

O Sr. ,Go/redo TeZes - Falam mui
to, mas " não se respondeu à. minha.
pergunta.

O SR. JosÉ CRISI'IM - Sr. Pre
sidente, continuando minha· aprecia
ção sóbre a, matéria, devo dizer que
ontem, se não me engano, um ilustre
Deputado afirmou aqUl o segu1nte:,

- "Quero alertu a Nação de que
o Partido Comunista sugestiona as

.. classes trabalhadoras, preparandoR

as e organiza.ndo a greve geral,
que nenhum govêmo poderá su
portu, porque representará a de
sapregação de tOdas as fõrças es
trUturais da Nação."

Srs. 'Constituintes: vamos aos fatos.

Em primeiro lugar, devemos c0I1.s1
derar o seguinte: quando nos encon
.travamos em São Paulo, logo depois
das eleições de 2 de dezembro, corR

maU o. boato de que os comunistas
180m promover uma greve geral, por
não ~stuem sat1s!eltos com as eleições.

A essa altura, já havíamos comuni
cado às autoridades que íamos fa.zer
um comfcio de confraternização,po';'
pular, para comemorar a vitória de-

. mocrátlca do povo brasileiro naquelas
eleições. E, na ocaslác em que circu
lava êsse boato de greve geral, a Po
licia de São Paulo nos negava, termi
nantemente, autorização - e já ha
viam decorriclo as 48 horas preYlstas
'Ao Código Eleitoral, para quaisquer
manifestações - a fim de realizar a
festa pública de confraternização, festa
que não era somente dos Deputados
do Partido Comunista, mas de tôdas
as correntes, e durante a qual seria
explicado ao povo brasileiro a signifi
cação do aconteci mento de 2 de de
zembro, o valor da Assembléia Cons
tituinte que, juntamente com o go
vêmo eleito, poderia resolver os gra
ves problemas de. nossa. Patria, orien
tar a marcha da democracia e a pros
peridade em nosso paIs. Fomos en
tretanto, terminantemente proibidos,
pela Policia de São Paulo, de realizar
essa tarefa democrática, sob a. ale
gação, 1nslstenU:: de que pretendiamos
de!1agrar uma greve geral.

E' certo, Sr. Presidente, que, pouco
tempo depois, veio um das primeiras
greves - a da Llght.

Encontrávamo-nos. um ,dia, na sede
do Partido Comunista, em São Paulo,
quando ali entr~u, $1ibitamente, um,
grupo de agentes de polícia. Decla
rando que o local era uma das de
pendências do Movimento· Unificador
dos Trabalhadores, levot:.-nos, 8. todos,
mais ou menos violentamente, apesar
de não oferecermos resistência ffs1ca,
para a Polícia. Ai permanecemos des
de a manhã 8.té à. tarde, e depois de
reclamarmos muitas vêzes 'o direito de
liberdade que nos assistia como Depu
tados eleitos, fui chamado à Secreta
ria de Segurança, onde conversei de
mo~amente com O' advogado -do
meu'~~o, que ali já me aguardava,
e o' ,&:íilic'r Sec:L"etArlo de Segurança
nos~td1Zfa o seguinte: "Os Senhores,
beril~:ci~:o a MUT, são os responsáveis
pela.'greve da Light. A êsse respeito

.vou !azer um relatório. A MUT é
uma organização ilegal, r;ujo fecha
mento váu pedir." E outras coisas
dessa. natureza.
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Pedi-lhe, então, permIssão para ex
pI1ear certos fatos. salientando: "Se
nhor Secretário, a questão da Light
está nos seguintes 'têrmos: os traba
lhadores pediram, há tempo, um au
mento de salário, porque não mais po
diam viver com o salário atual. Os
Diretores da. 'emprêsa exigiram, preli
minarmente, do govêrno, para a~-

, der a esse pedido, U1l1.a majoração de
taxas nas utilidades servidas ao pú
blico' como um monopólio. Permitida'
essa majoração, foi feIto uni reajus'- '
tamento nos salários dos trabaI:hado
res, os quais verificaram que o aumen
to não 'consumia todo o dinheiro arre
cadado pela majoração; havendo um
saldo que a emprêsa Iria embolsar.
Reclamaram então que êsse saldo !ôs
se transforma<ld em abono de Natal.
E o governo do PresIdente José Li
nhares,em face da argumentação jus
t2 dos trabalhadores da Llght, com
preendendo a Justiça de suas recla
maÇÕes 'resolveu dar aos trabalhadores
aquele dinhe1:'o, que tinha sido re
sultado do decreto da majoração sô-

, bre o preço das utilidades fornr..cidas
pela , emprêsa; elaborou um deer~to

concedendo' o abono. Imediatamente a
emprêsa com todo o seu poderIo, exer
ceu tal pressão que' o govêrno deu
marcha ré e ·lavrou novo decreto,
,anulando o prim-eb'o edelxando os
trabalhadores sem o abono.

"Ao mesmo tempo, agentes da em
prêsa, conbecidoS e posteriormente
cesma.scarados. provocavam a greve.
Tratava.-se de homens bem' colocados
nos escritórios da Light.· os que to
maram a iniciativa e precipitaram o
movimento. E na hora em que' a
greve era precipitada, o Movimento '
Unifica.dor dos TiabalhlLdores e nós,
do·' Partido Comunista, fomos presos e
conduzidos à .Secretariã.... de Segu-..
rança. ,

•. r·'

'''Como vê, Sr.. Secretár1o'tde:~.:Segu
rança- declarei a S. S . .:...:.. '1iIo, 80-

. ,'·.-;1"';'-..11'

mos responsáveis por essa ~ve:;'. 're-
sUlta.doda ganância de uma êrilpiêsa
rica,' que apurou a maior soma. de lU"
cros extraordinários no Brasil, 'os

,manda para o estra.ngeIro sob a fonba
de div1dendos. e explora os trabalhão
dores de nossa terra. "

"O govêrno conhecendo o caráter da..
quela emprêsa, devIa colocar-se aO
lado do Povo. As autorMades, em vez
de assumir posição patriótica, em fa
vor dos trabalhadores da Light, conce
dendo-lhes abono que é dinheiro seu,
porque tirado do povo, dado com ob-'
jetivo, determinado, responderam com
uma onda de reação. E com tal ati- .
tude, ainda quer nos responsabiliza,
pela greve.

.. Aliás, - acentuei, prosseguindo-a
greve não é mais dellto no Brasil. que
assinou a ata de Chapultepec:' ,
, Retrucou o Secretário: "Os Senhores
não s~,bem que a ata d~ Chapultepec
,a.1nda não {<l1 regulamentada? Igno..
ram que nossa Constituição não ad
mite .o ,direito de greve, consideran
do-a como' um deI:to político?" .

O Sr. Campos Vergal - Sendo' eu
,de São Paulo, posso informar a V: Ex.&
que c povo da capital, de santos. de
Campinas, de Jund1ai, acompanhou
com vivo.....lnterêsse e 'grande simpa
tia a greve - -'dos-' trabalhadores. da.
Light.

O SR. JoSÉ CRISPXM - Multo obri
gado pela colaboração de V. Ex.

Mostramos também, nessa ocasião,
ao Secretário de Segurança o que es
tava acontecendo na rua, como o' povo
confraternizava com os grevistas,
vaiando os trabalhadores que furavam
a greve, os quais, por fim, abandona
ram essa atitude inglória de traição
a· seus' companheiros.

O Sr. Bastos Tavares - O abono
ple1teado peles o~rá.r..os da Light e
alcançado mediante majoração, satis
fazia-lhes as necessidades?

O Sa. ,TOSÉ CRI5PI!oI - Esclare
cerei êsse ponto, para melhor fac1l1
tar o aparte de V. Exc1a. Pr1me1ra
m~nte,' os trabalhadores obtiveram au
mento de salário, através da majora
ção dos preços de luz, telefone" etc.,
entretanto. êsse aumento não absor..
veu todo o numerário.
lO Sr. Bastos Tavares .:- Compreen

do; mas pergunto a V.Excia. se o
aumento que êles tiveram satisfez às
suas necessidades? É o que desejo sa
ber, para completar meu aparte.

O SR. JoSÉ CR!5PIM - Não sou"
eu ,quem vai responder" ao nobre co-
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lega. Os trabalhadores da Light ainda
estão lutando coro a emprêsa, para
obterem um reajustamento dos salá-

. nos. Ainda hoje ganham insuficien
temente, em comparação com o alto·
custo da vida.; apesar da majoração,
ainda percebem salários de tome. Esta,
a situação.

O Sr. Bastos Tavares - Parece-m.e
que; se o aumento .satisfizesse às ne- .
nessldades dos empregados, mai:; justo
seria pleitear da emprêsa. que o exces
so fôsse lnvertidoem obras de assls-

. tência social; obras fixas, porque aí, os
beneficios, naturalmente, seriam muito
maiores.

O Sn. JosÉ CRISPIM - Esta é a
opinião· de V. Excia.; entretanto, as
sim não pensam os trabalhadores da
Light.

O Sr. Bastos Tavare:s -:- Devemos
pleitear que êsse supérfluo seja inver
tido sempre em obraB do interêsse da
própria coletividade.

O SR. JosÉ CRISPIM - • • • que
reivíncllca::-am aumento de salArio para
terempossíbllidade de comprar um
pouco mais de alimento, de roupa' e
calçado para a fam!lia. E estavam em
seu justo direito de pleitear a melho
ria.

'O Sr. Bastos Tavares - Não estou
recusando êsse direito; estou de pleno
acôrdo com y. Excia. O que pergun
tei. ..

O SR. JOSÉ CRISPIM - Todos nós,
'que via.jamos de bonde, sabemos
perfeitamente qual a. :;ltuação dos ser
vidores da Light. ,

O Sr. Bastos Tavares - .•• foi se
o aumento que tiveram lhes satisfez às
necessidades. .

O SR. JOSÉ CnrSPIM - Já res
pondi a V. Excia que não satisfez; por
isso mesmo, os empregados estão plei
teando reajustamento.

O Sr. Bastos Tavares - Repito: se
I satISfez às necessidades dos emprega

dos, o lucro, o excesso deveria ter ,sido
aplicado, em obras fixas de assistência
social. .

O SR. JosÉ CRIsPIM· - Esse é
outro· problema, ilustre Deputado,
Tratar-se-ia de uma medida realm~n
te popular e democrátIca, qual a 'de
lançar uni impOsto extraordinário for-

temente crescente, sõbre os lucros ex..
traordinários dos grandes trustll e mo
nopólios l lIl-vertendo o resultado da
a1'l'ecadação em ob1'as de assistências,
para o povo e para os trabalhadores.
(Palmas natl galerias) . . .

, Por fim, os trabalhadores da Ltght
obtiveram abono, depois de sofrerem
na própria carne a reaçíio e as m'aio
res provocações.

Estãvamos sendo taxados como au..
tores da greve e desmascaramos, pe..
rante o Secretário de Segurança, seus
verdadeiros lnsufladores. Naquele mo..
mento de precipltação, mostramos à
autoridade alguma coisa de que nã.o
estava informado; havIa até pessoas
f:lue, munidas de passes e documento
assinado pela Polícia, se, haviam diri
gido às estações de rádio de São Paulo,
a fim de fazer propaganda e que via
jaram para o Rio de Janeiro, no in
tllito de se avistar. com o então Mi..
nistro do Trapalho. Apontamos todos
êsses fatos aoSecretár1oda Seguran-·
ça, que, manifestando surpreza, per.
guntou ao Delegado se era verdade, ao
que êste último, encolhendo os om~

bros, respondeu afirmativamente'. Essa,
a .situação.

Demonstram os fatos que a propa
ganda feita segundo a qual os·'comu
nistas são os órganizadores ou forja
dores da greve .geral é uma técnica
desmascarada e desmoralizada· da
quinta-coluna em nossa terra. (Palma
nas galerias)..

O Sr. Damaso Rocha - Não foi
apenas esta greve que se verificou no
Brasil: houve a dos mineiros, a dos
portuá.rios, a dos ferroviários.

O Sr. Segadas Viana - Naquela
ocasião, a greve dos trabalhadores da.
Light, em São Paulo, foi, sobretudo,
motivada porque a Companhia, que
havia dado um abono provisório a seus
trabalhadores, preteFldeu se aproveitar

. da sobretaxa criada. pelo govêrno para
suprimir o chamado "abono de gl.ler
ra", e, assim, incorporar li seus lucros
aquele aumenta. de 10 % anteriormen..
te dado.

J

O SR. JOSÉ CRI5PIM - Isso não
altera a conclusão a que cheguei. Mui
to obrigado pelo aparte.

Temos agora o caso da greve dos
bancários.
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Também êstes, quando se declara
ram em greve, convidaram todos os

...,representantes do povo.
Eu e~tava em São Paulo. No Sin

dIcato dos Empregados em Estabele-
- cimentos Bancâr10s constavam os en

dereços de todÇ)s os Deputados. Estes
eraDl convidados a comparecer à sede
do Sindicato para, como homens elei
tos pelo povo, pelos trabalhadore::, in
clusive os bancários, emitirem sua
opinHi.o .. sõJ]re a situação em que se
encontravam, os dissidentes e sôbre. a
forma de resolver a situação em be
neficio dêles e da própria pátria bra
.slleira.

O Sr. Damaso Bocha - Em vez de
se pOrem' como mediadores, serviram
se apenas da oportunidade para ole
recer seus préstimos na técnica da
greve. .

. O SR. JOSÉ CRISPIM: - Essa é a
opinião de V. Ex., e não só de Vossa
Excia, de muita gente mais. ' (Palmas

. nas galerias) • "
Referia-me à. greve dos bancários.
Foram chamados os deputados. E

os bancários, em grande assembléia"
esperaram .uma hora., duas horas.
Foram lá dois deputados. Por coin
cidência. foram dois deputados do Par
tido .Comunista. Os outros d~putados
não apareceram.' E os' bancários, que
tinham votado em muitos homens
para serem seus delegados, tIveram de'
expor as suas reivinclicaçãesEÓmente
a deputados comunistas. A culpa não·
é nossa. (Palmas nas galerias).

O Sr. Paulo SaTasate _·Os deputa
dos d2. U.D.N. estiveram no Sindi
cato dos Bancários.

O Sr. G1Lrgel elo Amaral - Não' foi
só a bancada comunista quem tratou
com os bancários sôbre a. melhor for

. ma de resolver a greve.

O SR. JOSÉ CRISPIM - Nem estou
afirmando isso. .

O Sr. GurgeZ do Amaral - Também
as bancadas de outros partidos, entre
'as quais a da U.D.N., a do P.S.D.
e a do P.T ., estiveram na sede do

. Sindicato dos Bancâr1ós e, juntamente
com os bancá.r1os, procuraram. ver a
melhor forma de resolver o problema.

O Sr. Damaso ~ocha -: Allás, muito
Qigna.mente, COIno mediadores pacifis
tas'.

O Sr: Paulo Sarasate - E a forma .
adotada não fol, nem mais nem menos~

senão a proposta pela U.D.N .
O Sr. GUTgel do Amaral - A solu

ção do caso toi obtida por intermédio
dos representantes dó PartIdo Traba
lhista, que conseguiram a fórmula' de
resolver detin1tivamente a greve.

O SR. JosÉ CRISPIM: - Essa é
a opinião de V. Ex.

O Sr. GurgeZ do Amaral - lt a ver
dade dos fatos.

O Sr ..Café Filho - A responsab111
dade estâ dividida.

O Sr. Adroaldá'Costa - A verdade
. só pode ser-uma; não pode- ser opina

tiva.
O SR. JosÉ CRlSPIM - Eu me

r~feria ao dia em q,ue os bancáriQs
mandaram, pela primeira vez, con
vidar deputados de São Paulo, lá em
São Paulo.

Q..Sr. Gll.r.geZ do Amaral - Então,
está. tüão·~eselarecldo.

. O SR. Jost CRISPIM ...:.. ~te· é-
o fato. Não temos culpa de que estl-
vessemos sóz1nhos. ,

Se os comunistas, naquela ocasião,
lá estivera.m sózinhos, não foi por
culpa' dos comUDJstas. Não se pode
dizer que as greves estão se~.do pro
movidas pelos comunistas. Isso é ape
nas para desmnscarar a imputação dllS
caluniadores de que os comunistas
fomentavam a greve dos bancárlos.

O Si'. G'UrgeZ elo Amaral - Peço li
cença para mais um aparte. Quero
dizer. o seguinte: sou testemunha, como
deputado que serviu como intermediá
rio, juntamente c()m outros colegas.
desta Assembléia. Constitulnte, de que
a greve dos' bancários foi ocasionada
e provocada pela intransigência. dos
senhores banqu~1ros. E agora, em
São Paulo' - denuncio-o nesta Assem~

bléia Constituinte - há mauobras
para cU!icultar os entendimentos en
tre bancários e banqueiros. EssaS ma
nobras já. estão sendo trazidas. a pú
blico pela imprensa e é preciso que a
nação saiba. que se amanhã. de:!la.
grar novo movimento grevista, serão

.êsses banqueiros pouco patriotas, os
responsáveis.' .

. O SR. JoSÉ CRISPIM: - O' aparte
de 'V.. Ex. vem em apoio de minha a i,"gu
mentação. Muito· obrigado'•.
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~tá provado, portanto, que a greve
não fQi obra dos comunistas nem do
Partido, Gomunista. Se os corr. umstas
fizeram algum&. coisa, foI po!'qU(,l ti-
nh~m obrlg:viáe de faZê-lo, pois o Par
tfdo Comunis1..&.. Gomo par.tido .m:::rá
rlo, não pvde Cl'uzar os braços quando

, se decide a sC\rte dos, trabalhadores em
nossa terra.

O Sr. Damaso Rocha Cola-
horara.m apenas n3. agitação exterior,

'porque 'l co!ablJrô.1.I;ão efetiva ,a 01(>!f:;
ceram os dcmals Partidos. Por que
VV. Exs. não che~:~raU1 pera:lte ao au
toridade constitwda" como mediadores
pacifIcas, reclamaoClo bene11cio~ em
prol da coletlvi<1ad~?

O SR. JOSÉ CRISpm - V. Ex.
está emitindo uma opinião apressad:l.
Os fatos responderão a V. Ex.

Muitas vezes, várias vêzes, não só
na' greve dos bancários, mas sobre ou
tros movimentos de trabalhadores, nós
os c;,eputado~ de Partido ComunIsta,
temos ido ao Mmistro do Trabalho e.,a.
outras auto"'ldades. bUS'cando c 'stige..
c.:.ndo ,scluçõe~ patriót1cas, pacífIcas,
unitárias, 'So:t.ções qUt: 5<1 tis laçam às
necessidades dos' baneâ11o;; e de ou-
tras classe/> de trabalhadores e q'le
ta~nhémsejam soluções qa':IG1.cil1tem
uma saída unHárta e p'lC'ÍH';=-' da crise
bras1!eira: Essa tem sido a 90sição
dos deputa.dos comunistas. E ,vou res
-ponder a V, Ex

O Sr. Damaso Rocha Mas
nunca durant{' a~ greves.

O SR. Jost CRISPIM - No pró-o
'prio caso do~ Lancárlos, a.êI':'J C:e ou
tIos deputadl)l:l du Partido Comul1ista,
que falal'am virias vêzes com o Ml..
I:istro 40 Tra bl:l.lhü, eu '~s,;il]'e n:>, dia
em que OKr.l[Ut:ltOS e bancarias ~1s

CUí.lram com ') MiListro do Traoalho.
,O Sr. Dama~o Rocha .:.. A man- ,

dad'O da' bane a d a, aprese.atando
soluções' ou como espectadores. apenas?

O SR. 'JosÉ CRISPIM - V.' Ex.
tenha a bondade de me ouvir. porque

,quando V. Ex. -me aparteia, eu o ouço,
, aliás com mitita satisfação. ' ,
'. Estive lá. ,Aliásr~ão foi.f:ó eu qu~m

.esteve lá, nem foram umnaL."\ente os
deputados comur.Jstas que' lá estive
ram. Outros lá cómparece"am. lDclusi-,

vc o jovem deput~do que me aparteou
ainda há. pouco, todos no mesmo pro
pó"sito. Pelo menos assIm me pareceu
dos argumentos que ouvi. O nosso
propósIto ficou claro perante Cl Sr.
MInistro do Trabalho e perante' ban
queIros e bancárioG, e no momento em
que nO$ fOl áada a posslbilldl;i,uc::, tam
bém disse alguma causa ~ respeito.
Quando iam reunir-se os banqueiros
e bancános, na presença do Ministro,
eu fui o aeputado que chegou eI!" pri
meiro lU~fir,

Tomei 'assento na mesa l:edonda,
porque ~:n..,:'aado por telel!ro.m.n. dos
bancários pal'fl. tomar parte. ,a.);5~stlr e
ouvir o depn.te. tomar conhe<;tmcn:.o do
que se ia l'esolver, estava ao bancada
comunIsta :l::l obriga\~~o de mancar um
representA me. . . .

O Sr~Damaso Rocha - Simbólico.

O SR. JOSÉ CUSPIM - e
eu lá. fui a mando do meu .?artldo.
Quando Ú SI. Minlst:o senLOU"se à
mesa, apresentou as pessoas pr~sentes
e voltando-se para mim disse: a11 está
um deput.ado do Partido ComunIsta.
E declinou o' meu nome. PeJ.'guntou
aos bancâ.rl(l~ se havia algnm Incon
veniente :'I,a. mInha presença e· ales
respon,deram: em absoluto, Ex.; ao
contrárie.
,'O Sr. Glicério Alves - V. Ex. mE:
dá licença PalÀuwn aparte?

O SR..JoSÉ CRISPIM ..:- Estou res
pondendo ao apa..'"te ,de: outro ilustre
colega. Depois (Juv1relV. Ex. ,- com
muito prazer.

O Ministro volta-se, então, para. os
banqueiros e pergunta. tan:tbél.r:' ::ie ha
vía ln~on-/en1ente na m1nha preser.ça.
:S:les ar.ha:o:lm que de maneL:a tlt.Idluma.
eu devia estar ali por ser uma pessoa.
estranha e porque, segundo o ;Janto
êe vista dê~cs. iam ser t:-at9"iu:5 'ts,:un
tos part~cll,n.. es.

Ora, Senhores, eu, um depntadO,
membro da Assemblé1s. Constituinte,
uma pessoa estranha! Imediatamente
ponderei ao Sr. MInistro que o assun
to era. de interêsse público, ~.ratava-se

de uma questão nacional. Bal:queIros
c bancã...-.los estavam em peudência em.
presença, de um Ministro de Estado
para resolver uma. questão. Não se
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tratava. de assunto particUlar; não se
podia ocultar a um memJ;;lro da As:;em~

b1Ê'1a C':}nstt~tl1nte um deba"c~ d~ t~l·

natureza. \1a.. O~ banqueiros lo"-"'m ~n..
transigentes. r~lgO depois cnl;::-nram
outros àeputado:í, inclusive o Jovem.
deputado do P:uudo Trabalhista. J.'ô~

dos romus ,n,l:.n.:nrtos para um"!. depcn~

dêncla. da Sec..:!".:tn.rla do wltnl,~t;;'(>

Passado alg'ua.l. tempo, o Sr. :~ln~stro

do Trabal...'1.o apareceu e desculpou-se
mUito. Eu jJl'utes'el da !OTW;;. majs
enérgica po::s1vel, embora gua "dando a
respeito de-vida à sua autoridade, mas
:mostrando qUI;: l:1quilo f:ra ab~oluta ..
:mente arb1trário. ~Ie, ao despedir-se de
nós, pergUnt·ClU Sf. querlam0.s aor.;vei..
tar a opol'&ún:dt::de para. cl1zer â.lgutt.ta
coisa aos banqUf'll'OSe bancá!'íD5 ~l1le

estav~rt1 jt:.nf;CJs. - .

. Eu me lembro que se achava pre
sente o ilustre lider da maioría,
:Dr. Ncreu Ramos, que no momento
não se encontra no recinto. Lá Íomos.

Todos os Deputados tiveram oca
.sião de dizer alguma coisa. Quando
o Sr. Ministro me àeu o ensejo· di: .
:falar em nome do Partido ComuniS-

. ta, em nome de sua bancada~ pro
curei ser claro ~rante os banqueiros
e trabalhadores ele Estabelecimento3
Bancários: como havia rie<:essldade de
uma solução patr16tica, de uma SO
lução democrática, procurei mostrar
(l.e forma precisa e rápida que a in..

. transigência dos panqueiros era UIXla
atitude antí-nac1onal, tlnti-patri6tica
e qu.e· cs b<.lucários. ai3esa:r 'de suas
nooessidades e o desejo àe um aumen..
to de seus salários, estavam dando
um exem}:lo de patriotismo e de <:oI1l
preensão diante da,gravidade da 51
tuaçs.o, cedendo, e apresentando uma
proposição conciliatória de um aumen
to provis6rio, até que as autoridades,
os hancáriose os próprios banCj,uelros
com mais oportunidade, com mitis
tempo, discutissem a tabela que tinlla
sido de início apresentada. -

Quando termineI, falou um dos ba-n..
_queil'os, o Sr. Herbert Levi. de São
Pa.ulo, que imediatamente protestou,
dizendo que, de maneira nenhuma po..

'deria haver aumento de salário, - sáo
'palavras textuais - e aqui na. Càrri.a
ra. estão muitos deputados que foram

testemunhas. E que, para melhorar a
situação, só mesmo combatendo a ca
restia. de vida. Era a velha forma. co:"
nhecida de querer desviar a verda
deira soItlção da crise, querer trans
formar a luta dos trabalhadores ·,pelo
aumento desejado numa luta contra
o pequeno conH;rc1o, contra o vare
Jista desgraçado que vive ganhando.
tostões. E' contra êste varejo que se
procura apresentar al'zumentos como

. -exploradores responsáveis pela cares
tia da vida, A carestia de maneIra
alguma pode repousar nesses açou
gueiros e quitandeiros, mas, eIl'loutràs
.fatores mais profundos,

Essa, {oi nossa. postçã.o. Nã.-o esti
vemos de braços cruzadó's-n-em "fomos
agitadores, nem estivemos lá para di
ficultar o problema. se dificuldade
houve, partiu de um banqueiro, cujo
nome já qeclare1, e é testemunha o
próprio lider da maíoria o Sr. Nereu
Ramos. O Deputado que me· apar
teou e ainda outros deputados ,que
11 esttveram. O pr6prio' Ministro do'
Trabalho oUViü' minhas palavras: eo
Serviço Taquigráfico registrou-as e-
também os jornais as publlcaram~

O Sr. Lin.o Machado - V. Ey..ce..
eelêncla cumpriu aPenas dever pre
cípuo de todo representante da nação.'

O SR. JOSÉ CRISPn.1 - Muito obri
gado a V. Ex: Fomos lá E:xa
tam~nte para cumprir nosso d.ever,
que, aUás, nunca deixamos de fazê:";lo .

o Sr. Lin-o Machado - Para isso
estamos aqui. . .

O 5r. Glicerl.o Alves - P~rguntoa
V. Ex.a se entende q~e o aumento de
salárioS re801ve a situação dos traba
lhadores brasileiros ou essa s6pode
scrso].uclonada pelo aumento da pro
dução. O a.umento: de sa.lários ~raz
paralelam~nte o encarecimentQ do
custo da vida. O fato é que os que
promoveram a greve, o fizeram no lnw

tulto-de provocar um cl.imax para. .de
flagar a Revolução.

Um Sr. Consiituinte - Deviam
pedí-Io ao Sr. ~tulio Vargas, que
56 daV'a &umento de salários e au
mentava em conseqüência do custo da.

-~~: ,

O SR. JosÉ CRISPIM - Essa llnw

guagern de V. Ex. pode ser· mera
coincidência, mas-, nij.o é s6 usada por.. . .
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V. Ex.a • Também o foi, e muitas ve
zes, nos rádios de Roma e Berlim,
pelos speakers dOllazismo e do fas
cismo..

O Sr. Glicerw Alves - Para mim,
Rússia e Berlim são a mesma coisa.

O Sr. Damaso Rocha - Aliás, já
estiveram ligados por um contrato.

O SR. Jost CRlSPIM - O mun
do civil1zado jã progrediu muito-para
aceitar um argumento dessa nátureza.

Um Sr. Constituinte - Todo o mun
do civilizado está combatendo a Rus
sia.

O SR. JosÉ CRISPIM - O ar
gumento é capcioso e fere a consCiên
cia· humana. Compara.r-se a Russia
com a Alemanha nazista e com a Itá
lia fascista fére a consciência huma
na, porque a Ru.ssia perdeu milhões
de vida na guerra onde perdemos tam
bém bôa parte da mocidade brasilei
ra na luta da humanidade, contra os
seus piores inimigos, na batalha con
tra o nazismo e o fascismo. A argu- .

. mentação de V. Ex. não é uma
argumentação qualquer, é anfes, níti
da argumentação da- quinta colunl1.
do fascismo na hora da derrota, quan
do o nazismo precisa afivelar uma
máscara, porque não pode mais an
dar de cara descoberta, em virtude de
ser Ul't:la fôrça reacionária munctiàl
mente derrotada. (Palmas nae gale-

. rias) • .

O Sr. Glicério Alves - <A Rússia foi
aliada da Alemanha na guerra.

O Sr. Adroaldo lJ!esquita - Isso é
fato histórico.

O Sr: Sousa Leão - Já os própnos
campa.nheiros de Stalin se revoltam
contra o regime comunista.

(Trocam-se veementes apartes.
O Sr. Presidente recw.ma aten-
ção>. .

O SR. JOSÉ CRISPIM .- Os. ilus
tres Deputados hão de convir que nfio
tenho capacidade para responde~' a
todos os apartes a um só tempo. Es
tou aqui com a. maior calma de espí
rito para ouvir. os nobres colegas e
responder aos seu~ apartes, sem per
dermos a. serenidade em discussão de

assuntos' tão relevante. (Palmas naa
galerias) .

O Sr. VaIfredo G1lrgel - Vou dar
um aparte sereno. Um dos nobres co
legas trouxe, há pouco, argumento
que não é de Berlim nem da Itália,
perguntando a V. Ex.ll. se o aumento
do salário, sem o correspondente au
mento da produção, não seria inútil,
de vez que a vida se tornaria mais
carà. '

O sr. Café Filh.o - O orador res
ponderá com os I' lucros extraordiná
rios" .

o SR. JOSÉ CP.!SPlM: - Acelto o
aparte do eminente Deputado 8r.
Café Filho, mas pretendo usar argu-'
mento próprio, a fim de responder ao
colega Sr. Walfredo Gurgel.

A primeira parte do argumento de
S. Ex.~ não a classifico como proce
dente de Roma ou Berlim. Quanto
porém, â segunda, ql1andoohonrado
colega nos ·a.tribui reSpon.::;abilldade na .
provocação de greves de tõda nature..
za, ai, sim, afirmo que tal argumen
tação pode ser considerada velha cha
pa do gramofone de Roma e Berlim.

O Sr. VaI/redo Gurgel -V. Ex.
falou na greve da Light.

O SR. JosÉ. CRISPIl\t - Queira.
ter paciência, a finl de que possa res
ponder ao seu primeiro aparte, pois
não desejo que fique matéria esquecida.

. O Sr. VaIfredo Gurg~l - peÇo,
entretanto, permissão para dar um
esclarecimento. V. Ex. , qu:ando
falou na greve .da Light, em São

Paulo, mostrou cemo . a companhia,
havia, ao m~sm6 tempo, aumentaão a
taxa nos seus serviços, enearecel1do,
portanto, a vida. .

Dever-se-ia, antes, diminuir o pre
ço da vIda e aumentar os salãrlos,' de
acôrdo com as necessidades. Todos
queremos isso.

o •

O ',Sa. .JosÉ CRI8PIM - A culpa.
àc. aUIIlr~nto' de salários redundar no
aumento da taxa dos serviços públi
cas fornecidos pela Light não deve l'C

cair nesses trabalhadores, mas -no·
próprio Govêrno, que não teve ..::ap.a.-
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cidade para resolver o problema, s~:n

oeder mais uma parcela de 11I~.·o à
grande cmprêsa, (palmas nas galeriClJ l,

~a das mais ricas do Brasll e ~ua

,tinha a obrigação de aumenta.r o sa-
ário de ,,,eus trab,alhadores, sem pre

'czsar de p,xplorar ainda mais o po ro.
A culpa, repito, não é dos trabaL.'1a.~
dores. . .

O Sr. Paulo Sarasu.,te - ~sse fOl o
~frculo vicioso da ditadura: a!1.1'IWnta

;vam-se salários e os preços subiam.
O Sr. Café ·Filho - Crlando a 1)1· .

rtuação a que alude o orador.

o SR. JOSÉ CnISPIM - A culpa.
.está na falta de um Govêrno suflcien
'temente forte, apoiado' no povo. para
ir de encontro a emprêsas poderosaloi
como 9. Ltght, que quer.em levar os
brasileiros ao pauperlsmo cnnsl'o:-
mando-nos em colônia. E' nisso que
reside o verdadeiro palriotismo de um
Govêrno, que, entretanto. pa,'['9. t('lmar
atitudes dessa natureza. necess',ta de
fato do c.pOio e confiança do povo, na
mesma medida gue o povo confia nele.
(Palmas nas gálerias).

Tendo respondido ao aparte ,to
ilustre Deputado, ainda trarei um ar
gumentá a roespe~to da. greve.'

O Sr Sousa Leão - Desejaria muito
to desse V.' Excla a opinião da. oan
cada comunista face ~. indicação que
se acha sObre a Mesa. V. Excia., até
agora, fêz apenas propaganda. de sua
doutrina, mas ainda nada. disse quan-
to à. ma.téri3. em debate. ~. .

O SR. JOSÉ CRISPm - Não o}ls
tante o grande número de ap~rtes,

estou dentro da matéria... '

O Sr. Sousa Leão - Não está..
V. Ex.o. apenas faz reclame âe sua.·
dcut..'1na.

·0 SR. JOSÉ CRI5t'IM -' ••• por
que discuto fatos existentes em n05sa.
terra e -não podemos debat.er de f\Jr
Ina'-s.bstrata problema de tal magni
tude. Temos de sit'".1á-lo dentro, tis.
realidade brasileira. A Constituição
de 37 está., a cada momento; aendo in-o
vocada pelos tubarões. dos lucros ex
traordinários. , •

o Sr. Sousa Leão - .V. Ex!' deve
dnr o nome dêsses tubarões.

O SR. JosÉ' CP.ISPIM - ••• para
impedir que os trabalhadores conq,els
tem aumento de salários, - inclusive

. com as greves.' E é n'~ssa base da.
Constituição de 37 que os tubarões do;
lucros extrao:dlnárlos conspiram \.l0:1-

tro. a demoérac1a. :t: por issQ que lu
tam para que a Carta de 37 não '.:ieJa
abollda: Não sei se há coincidênda
com atitudes aqui dentro, mas êSM é
o propósito dos grandes monopólios.
(Paimas nas galerias) •

Uma v.iz demonstrado que estou pp,r
feitamente dentro da' matéria em de
bate,. prossegu1reC~,,- ._

Falava eu, Senhor Presldente, da
greve dos bancários, mostrando como
os banqueiros' a J,"t:speito invocavam .a
Constituição de 37. Diante da intran
sigência dos banqueirOs e da transi
gência dos bancários, venceu, final
mente, o· espú1to patriótico dos ban
cários, que' obtiveram um aument;)
prov1sóTto- de---saJ.áríos. e, nessa bas~,
voltaram ao trabalho, a.ssínando do-.. _·
cumento que f~cou publicamente co
nhecido de todos, pois a imprensa CJ

divulgou.
Nêsse documento, bancários e ~an

queiras assumira-m' responsa.b1I1dadcs
'!"ecípr~as, especialmente os banquei- r
ros; que se comprometeram a não usar
qualquer p!'ocesso tirânlco :ou forma
de perseguição contra. os ba-ncários.
que se tinham declarado em greve.

Tenho aqui o documento.
Entretanto, senhores Constituintes,

a conduta. intransigente dos banqu~t:
ros.. naquela ocasião foi vencida pelo.
espírito de conciliação, patriótica d03
bancários, por um lado. e, por outro.
?elo peso d<J1 crise, que comprõmet.13,
seus negócios. Não tiveram, pois, 011
tro recurso, sénão aceitar a propos-

. ta concUia.t6ria dos bancários.
Entretanto, que fizeram éstes, logo

depois? Aqui est4 a. fotografia de um
docmnento, revelador' da situação. Je
verdadeira tirania. -em que se debatem
os bancários, em São Paulo.

Um estabelecimento bancário da ca.
pital bandeirante, já iniciou a perse
guiçã.o contra os seus func!oné.rioa que
tomaram part~, na ,greve. Et a tira,.
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n1&. Isto mostra como agem aqueles'
que viveram, enriqueceram' e usufrui
ram lucros extraordinârios numa épo
.ca. em que o nosso povo podia ser à
vontade explorado, pois a Carta de'
37, o impedia de protestar. Habitua
dos a essa maneira de éxplorar e tl
ranizar o povo, advogam abertam~n

te a da"rta de 37. e in1cia~ aberta. ou
secretamente, corno se mostra neste
documento, a perseguição aos traoa
lhadores bancários que foram à. gre.,e
e que depois voltaram ao seu emprê
go e lá continuam exercendo as fun-

.ÇÕes com honradez, realizando' as. ta.
retas de acôrdo com seus compromIs
sos. (Palmas).

Vou lêr o documento:

"Banco Brasileiro·. de Descon
tos S. A. - São Paulo -São Pa.u
lo, 25 de janeiro de 1946. -- Ao
Sindicato dos BaocCls de São Pau
lo - Capital -- Senhores DIúto..
res:

A 'fim de evitar que os BaJIlcOS
desta Capital e d.ema1s estabeleci..
cimentos de crédito do paíS ve
nham; de futuro, admitir funcio
nários que já prestaram serv1~os

em outros Bal1COs e cuja demIssão.
em emprêgos anteriores tenha se
originado por motivos poucos re
comendávels, vimos propor a apre
ciação e estudo de VV. $S. a se
guinte sugestão:
a)- Todo (i Ba1"J.Co ao demitir

qualquer de seus funclon~rios, co
mUnicará ao Sindicato essa. ocor
rênela, esplanando os motivOs
reais da dem.1ssão;

b) - O 8inã1cato organizará
um fichário dos elementos demi
tidos, pre'stando aos bancos, sem
pre que cor.:sultado, em caráter
confidencial, os motivos da. demis..
são do fun~ionário em emprêgo
anterior;

c) - O Sindicato comunicará
em circulares confidencla.is aos
'demais Slnd1<:atos congêneres, em
todo o país os nomes de func1o..
nários já. demitidos pelos bancos
locais e, cUja aquisição não reco
menda, propondo também, a reci
procidade dessas informaçôes•.

Julgamos que essas medidas,
acrescidas às sugestões que ve
nham a ser feltas por outros as
sociados, acautelarão o lnterês':Ie"
dos bancos em geral, eis que, não,..
raro, os estabelecimentos de cré·''lt;l
dito E\ldmltcm funcionános dem1.. '
tidos por outros bancos por mo·
tivos que não os recomendam.
quais sejam, incapacidade de tra
balho, desatenção aos serviços,
falta de disciplina lúerárquica,
etc.

Citamos, como exemplo, o caso
qUe ora se dá com referência à
greve dos banéários. Geralmente'

.os líderes dêsses movimentos sáo
ma.us funcionários, cuja princlpl:'.l
preocupação é a de fomenlia:r a
rebeUão, eis que os bons fune!.,
nários, realmente bons, têm pos
siblIidades de acesso pelo ,-alor
sem necessidade de recorrer a
meios não recomendá.vels." .

Não preciso pross~guir na leitura do
documento, porque os senhores Cons
tituintes já viram a forma pela qual
os banqueiros se lançam contra o trRo"
tado firmado em presença do Minis
tro do Trabalho e já iniciam' a perse
guição aos bancários. recomendando,
e511eclalmente, os lideres da greve do~

bancários, Inclusive acusando-os, nes
te, documento secreto, da mâx1ma gra.
vidade.

E, ao mesmo tempo em que êles
procedem nestas condições, levantam
a onda de que os comunlstase os tra·
balhadores lideres do movimento oã)e
rá.rl0 são agitadores, grevistas, agar
rando-se ao trapc Imundo da Cons
tituição de 37 para armar nov~men

te a reação- contra o povo, 1mpedin
do~o de discutir ampla e democrAti
camente os "seus problemas.

~te' é um dos aspectos da conjura.
da quinta coluna em noss8I terra, a.
serviço de grupos de magnatas dos
lucros extraordinários, inJml.gos da.
democracia e do progresso do Brasil.
Venho demmciá-la a esta Assembléia
e ao povo brasileiro: é atentado con
tr81 um documento assinado pelos pró
prios ,provocadores desta· cOIlS!llraç§.o,
contra' os bancários que hoje estão
reaUzando suas tarefas pa.eíflcamen-
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'te, ordeiramente, com a convicção ele
que os seus direitos serão aS,segura
dos. :Bsses, os fatos.

O Sr. Damaso Rocha _. V. Excia.
· silencióu, cautelosamente, quanto às

greves do Rio Grande do Sul. Darei,
em tempo oportuno. farta documen~

tação $ôbre minha afirmação, que
ainda el:itá de pé.

O SR. JosÉ ORIS?IM - Quando
V. Excia.· trouxer essa documentação
farta, nós a discutiremos. (Palmas nas
galerias) .

Para VV. Exas. terem idéia do -lue
são os lucros extraordinários; para
verem como foi um velho, hábito de
nossa terra' amordaçar e explorar o
povo, quando êste era prêsa fácil, di
rei o seguinte: setenta firma-s, em São
Paulo, arrecadaram um lucro supe
rior a um bilhão e meio de cruZeiros,
somente o ano passado! :esses ho-

,mens, entretanto, são de intransi
gência de rocha contra qualquer ldéla
de aumento de salários!

Há 'poucos' dias conced,eram, algu
mas empresas de tecidos de S. Paulo,
um aumento de salário na base de 30%,
para os salários mais baixos. Estam~

- certos, porém, de que também 30%
corresponderam a majorações nos pre

f"" ços de venda das' fazendas. Pergu!l
to~ então, a VV. Exas. se ê.s.ses tra
balhadores' tiveram, realmente, seus

· salirios aumentados?Verdadeiramen
te êles foram reduzidos; porque se sO-~

bre o salãrio, que é parte das desp~-

.sas pa:r31 a produçã.o, se aumenta 30%
e, depois, se llcresce a meslpa percel)- .
.tagem sõbre os preços de venda dos

· artigos, .que ainda vão ser taxados no
varêjo, cncte os operários vão ter de

.comprar êsses mesmos artigos, - per-·
:giiD.to se por. essa forIn9. v.erdadeira
mente a·bsurda de consld~ar o pro~·

blema social em nossa terra, os traba
lha.dores estâo obtendo aumento tie
salários ou estão. efetivamente, tendo
seus salários diminuidos por êsse pro-.
cesso? (Palmas ':74S galerias).

Recentemente um 1ildustrial de S.
Paulo, que esteve no Rio, con",ersou
comIgo e disse: - 8ó não aceito cons

.tantemente a idéia do aumento do
salário porque a:UIÍ1entamos tanto o
preço .da. venda que, depois., não te-

mos quem adquira o artigo. Anão ser
assim, terfamos o aumento· de salá,.
rlo,po.l.s Isso nos daria a possibilida
de, de vender a merc3Idoria por pre;,
ços cada vez maior, muitas veZes
maior. Seria l~so verdadeira Afrlcá .•• -

Esta, Sr. Presidente" é, evidente..
mente, a situação.

O SR. PRESIDENTE -- Lembro ao
nobre Deputado que está finda a hora
da sessão.

O SIt. JOSÉ CnrsPIM. -Peço a·
V. Exas., Sr. Presidente, que me con
sidere inscrito para' 'prosseguir na ses
são de amanhã. .' ~'-----_.- ..'

. O SR. ACúRCIO TORRES"-
(Pela ordem) Sr. Presidente, deixei
sõbre a Mesa um requeriinénto. sol1~

'citando a prorrogação da sessão. por
meia hora. I •

r -
Pediria a V. Ex. que: o submetesse

à Casr~. : , '--------'~ O SR. PRESIDENTE':':::::: VOlr'sub- .
meter a votação o 'seguinte 'requeri-
mento: ,

RequclTo a prorrogaçãO:, da. Sessão
'por melo. hora. .

S. S. 26-2-i:l:6. - Acúrcio Torres.
I

. O Sr.' PRESIDENTE:' '- Os Srs.
Constituintes que aprov3.IIl o reque
rimento de prorrogação da sessão por
ntela hora queiram" conservar-se
sentados. (Pausa.)

Foi aprcvado.
Continua com a. palawa o Senhor

.José 'Crísphn. . .

O SR. JOS1: CRISPIM - Sr. Pre
sidente, continuo' a. apreciar a maté
ria que me trouxe à trlbunri..

O Sr. Medeiros Neto -:- Vejo que
'V. Ex. compreendeu bem. a situação

do momento, e eu, que aqui nãO sou
um representan.te do:· capitalismo,
mas, sim, legitimo representante da
Igreja, des~jo uma única causa: a
solução da famigerada questão soci
0.1. Quero salientar ao ilUstre Deputa
do da bancada comunj~ta, que, de
~.to, é lamentável a existência do lu~

cra excessivo sem a devlda'~ aplicação
às classes trabalhadoras; :que embora
construtoras, de um Brasil melhor,não
vêm' rec,onhecidas / as suas lé~tima.s

ji
, :



lãl'10 de fome das .classes trabalha
doras.

Ai reside a causa da greve no Rio
de Janeiro e em muitas cidad{)s dI')
Brasil.
- Posso fazer agora, referência à greve

dos trabalh~dores do Frlgorifico
Anglo. E não' preciso dizer aos Senho
res Constituintes o que é essa emprê5J.,
uma das mai:; reacionárias, responsá
vel, inclusiv'e, pela 1'alta de carne nos
p1'lncipals r:n.er\~:t.dos nacionais. Mono
po!izadora. de imensas áreas de: tl;'rra
l pais, ela cJ~plora o nosso povo mo
vendo guerra surda aos marchan~cs,

aos pequenos proprietários de bzeu
das, aos criadores e descarrreg,mdo
depois; sôbre os modestos açouguei
ros; a responsabilidade da c~restía.

da carne, das .~i1as e da falta do pro-
duto. _

Eu, pessoalmente, falei ao ~Unlstro

do Trabalho sébrec assunto exibindo. ,
telegramas provenientes de- Bar'reto.

Os trabalhadores de Frigorífico
...nglo, com dez e quinze anos de ser
viço, rec~bem salárIos Que vão de
Cr$ 400,00 a Cr$ 600,00.· Estão em
gfeve contra uma emprêsa gs,no;n
ciosa e intransigente.

J Sr. Segadas Viana -' V. E:<ce
lêncla permite um csclarechnento?
Passo informar que já foi decretado
o salirio dos traúalhadores do Frigo
rit1co Anglo. A greve termir~ou botem.

O SR. JosÉ CRISPIl\t - Essa infor
mação não altera os meus argu

mentos. Antes os corrobora.
Todos os fatos que tenho citado

mostram, de sobra, que não somos
nós os responsáveis pelas gre·Jes.

Naturalmente, os"-trabalhadores de
Barreto se dirIgiram não 56 aos
deputados da bancada comunista, n1.1.::S
aos de tôdas as hancadas e. qhero
mesmo crer, ao ·própno Presidente da
Assembléia, pedindo uma intervenção
patriót,icá' dos "'epresentantes do poVo,
junto às autoridades para que !õsse
decretado o s·alário que os salvasse
da fome, contra a ganância da em...
pl'êsa. '

Diz-se, .entretanto, por aí, CClOlose
- fôra cousa evidente, estar o Partido

Comunista fomentando .as greves. Os
fatos. porém, devo repetir, demons...
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reiVindicações. A propósito. lembra
rei que em S. Paulo há um capita
lista, um industrial, que tem dado
exemplo magn1!lco - o Sr. severino
Lira, cuja conduta, nesse partícular, é
capaz de garantir a tranqu11idade de
nosso pais, sem qualquer apêlo à fôr-
ça, multo menos ao l'egimen de absor
ção.

O SR. JOSÉ Clt!SPIM - rolamen
to não concordar com a última par
te da exposição do Uustre Deputado.
porqueconhccerocs muito bem a ori
entação do Sr.· Severino Lira, da qual

. discordamos. Réservo":ine, todavia,
para em outra oportunidade discutir
essa qUestão, pois agora preciso me
ocupal", e profa."1damente, da matéria
em dcbate. Há de convir o ilutsre co
lega em que não é possível, no mo
inento~' eu me detenha na análise de
casos particulares do E·stado de São
Paulo.

O Sr. U edei.ros Neto - Com o meU
a~arte, qri:S apenas colnborar com
V. Ex. mostrando que é possível, a
solução da questão social se a enca
rarmos sob o aspecto que decorre da
uniáo nacional.

O S~ Jos~ CRISPIl'1I - Ooncor
ão· plenamente com o ilustre colega
porque'na base da união nacional, é
r,ossivel a solução da crise, com ' a
ciemocracla e a liberdade do pO"lO. Só
assim podel'emos afastar o cãos em
que vivemos, .1·esu1tado da tfrania a
que nos submetia a Carta de 37 (Pal
mas nas gaZerias).

Venllo citando fatos Que mostram
a esta Assembléia, nã.o correspl'mder
à realidade a idéia aqui levant.ada 'e
aberta. ou veladamente espalhada, com
propósitos já conhecidos pc;: tôda,
parte em nossa terra, especi1\lmente
nos grandes centros, como Rio e São
Paulo, visando responsabilizar pelas
greves o Partido Comunista.

As provas são esmagadoras ':l evi
denciam que a verdadeira causa das
greves é a situação em que se encon
tra a nossa pátria, a crise econômica,
a ganância dos. açambarcadores, ties
tubarões dos lucros extràordlnários, de
um lado, e, de outro, a inflação com
todo o seu cortejo de 'inales e o sa-

\
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: .tram perfeItamente a .quem cabe a.
. ,responsab1lidade das eP"eves . Se aos
comunistas e trabalhadores, ou ~e [1,05

grandes trusts e monopólios. Muitas
. vêzes, cabe essa responsabiUdade à
forma vacilante, pouco enérgica e at6
pouco patriótiCa, por que os ,;over,,:,
nantes encaram a exploração e n. in... ,
'transigência desses trusts, deixando de
decretar salário à altura das necessl-.
dades dos trabalhadores.

. 51'5 •. Constituintes: 'a crise at1nge
:dolor~amente a noss: terra. 'profUlIl
:, dametIlte . 8.€T8JVada pela y1gência da

, .Oarta fucista de 37. Todos sllIbemos
. ,'que roi à sombra dess? constituição
:que se praticaram os maiores desman-

. ,dos administrativos n~ Brasil, que o
;pafs mergÍ.t1hou no cãos produzido
:pela 1nfla.ção. A' crise -=- repLto 
é profunda. e ameaça à própr1a inde
'pendênc1a de nossa Pátria.
: :PretiTo usar os próprios argumentos

'. &1.s classes dominantes.
Aargumentaçáo .que passo a lêr é

do ~. João Daudt de Oliveira, só
bre o qual julgo tilspensâJvel qua1queT'

. 'e~:t.ic";Lç:ão, por ~r figura conhecida
de todos os membros desta. Casa. e,
sem dÚ'Vlda, representarnte das clas-'
'ses dominantes no Brasil. Diz Sua
Ex:1Ce:lênc'i'3. :
-,,'

..N oosa. 'estrntur~ econômiCa.
a.tual, em que pese o longo e be
róico e<'.J1'õrçO da. atividade de pro

. dução, não consegue prOlpOrcio~

I1:aa' à maior parte, dJars pO?u!açôe:;
, subalimentadas e empobrecidas do

pais 05 eol-ementos fundamentais
que com tallfto direito esperam 
aIJm<::nta.çã.o meJ:hor, h8lbitaçáo
8Jproprta,d!3., vestuário COOIIVen1e'Jl
te" .

.: . Isto, em outros têrmtOS, em llngua
:g.em' m-ais crua, quer" cUzer: a maior
·p.arte do nosso povo passa fome, Vive

11trRIP~1ho" e dereal.ço. ~ ass1m que
o' P~{) traduz as pal:llVl'as do S'!'.. :João
])a.uait d'e Ollveh·a. ..

, Mas continua S. Ex.a:
., t

,~_. "Emergimos de um período d,e
: . dificuldades eclesacertos. A agri

·eUltUTa, a. indústria. e o co1IréreLo sern
,t'em,' de per si e em comum. pesada
:oa.rga. .de prClolema.s a reso1lver. A,I: ," .
~'; j,. '.

a,grtcuI-tura., de tôda.6. as ativildad~,
foi a mais sacriticada no período da
guerra" .••

Sóbre o ,problema nadc1h.al:

41 A pobreza extrett'.:a á que fi
camos reduzidos, nos últimos
tempos, está expressa no baixo
indice do consumo âJl1mentar. do
povo.•.

Quer .diZer; o povo está passa.ndo
fome; .

" . •. na d11f1culd-at:1e dos tlramspolt'
tes de tod:os os tipose-na_perma..
nên.cia do baixo teor de' a.J!abetiJ
zação e Instrução.

Podemos observar que, em. 20
anos, a população cresceu de
quinze md-lliões de hablta!nrtes e a
produção agrícola e de matérias
primas, entreta.n:to,· pe1'm.aJn,eee es
taQ!.onária, 00 mesmo nírel".·

. ----"'......Se, quoatid6' t1nha..moo 30.. m1~__,
lhões, ouseja.m. menos 15 mBhões
de ba-bltantes, - produz!amoo' o
mesmo que hoje, com 45 milhões,
quer isto dizer que estam-os'COOl

siJm!ndo .quase a metade do que
há' 20 BJIl-os. Consumimos utUi
lld'3sdes 00. mesnaprÔpaição em'
que o fazíamos naque. épOCa.
Pcrtanto, n,OISISa Pátria caminha.
para um empobrecimento terrivel,
para o cáos, que cOID/Promete1'á
sua própria ind~endêli.c1a. (Pal-

mas nas galeria.'i.)

Acreroenta o Sr. João Daudt de
Oliveira:

"s urgente, imperioso, inad16.rvel
enfrentarmos decididamente .tão
triste situação, se quiSermos so-

. breviver como Nação".

P~la.v.ras de' um homem d-as classes
dominantes, que nada tem, de oomum
com oscomUIli1stas nem coon a classe
operária..

Não sao. palavras nossas parà, pro-
dUZ1r ~feltos políticos.' .

Quando os comunistas afirmam que
esta crise compromete a própria. in
dependência nacional, não 1'azem· UIl'Ui
agit.ação~ cllzem, a. verdade.

Este' e· àrgumento insuspeito•.
:., ,



"Se q.u:Isermos sobreviver como
11ação soberana, precisamos orga
nizar já. ejá. o nosso plano de mo
bilização econômica e total. 'etc. ". .

"Sem isto, restará ao futuro go-

vêmo da República...
Isto foi dito em começo dêste ano;

êle se referIa precisamente ao Gov~r~

no que hoje constituimos: a ,Assem
bléia Constituinte e o Presidente da

_Repúbllca, como Poder Executivo.

~ISem isto, restará ao futuro go-
, vêrno da República ouvir aqui a
mesma advertência amarga' de
Churchill a Attlee: "Podíamos ter
distébuido com desigualdade & ri
queza; mas vós 'Outros distrlbuireis
com igualdade. a miséria". .

EsSas palavras não são minhas.
Não são, palavras da bancada" nem do
Partido Comunista.

O Sr. Medeiros Neto - :e o pensa
mento da nação inteira,

O SR. JosÉ CRISPIM - Muito obri~

gado pelo aparte de V. Ex.

11PI'ocedamos à reestruturação
polftica de.. pais sob o signo da de
mocracia. ".

' .. ',l
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fazê-lo e agora a oportunidade àe
dizer a esta Casa, desta tribuna" que
propôs há. vários meses medidas con..
cretas para serem ~studndas '.lelos
partidos politicos e pelos governanl"f'S,
para servir à nossa pátria. Partido
que faz proposta dessa natureza, que
vou lêr para0 plenário, é"partído q'le
tem mUita autoridade para'falar desta
tribuna; !:: parttdo que vem lutano.!)
ratr16ticamente para que se reso'lva
a I:rlse bra>$Uelra, em benefício 'da· 80
bel!:'.nla da nos~, pátria, em benef1~

cio 1.1(. nosso povo, para que êle t.enha
um mais alto, padrão de vida c se 11
bC'rte dàs ~o"1dições de nusérià. e atra
so em que se encontra.

O Sr. Daniel Ft:}Taco - O curso que
V, Ex.a deu a IUfla parte de sua ar
gumentação pp.l·ecc que me põe 2m de
sacOrdo com V E:x.1l num ponco l3:' ')
seguinte: o de que a crts~ econõmica '
,no Brasil éconseqüêncta, sobretudo,
da nossa escássa produção,' ~ ou não
";er.dade 1sso? Estou ou não interpre
tando bem o pcn,:"amento de V, Ex.".?
Pergunte: a crise econõmica brast
leira decorre :::obretudo da nossa et>
cassa produção? I::: iSto?'

O Sn. Jost ClU5PIM - Não' só
Isso.

Sendo assim, não são s6 os comu- O, Sr. Dan.iel Faraco - Pel~ menos,
nistas, os trabalhador~s. que recla- também 'di~so?

mam, cl)lno meio de resolver a crise, de OSp.~ JosÉ CRISPw - Oa in-
salvar a nossa pátria, a democracia f!ação também, da baixa produção e
para o povo. Também um homem da outros fatores correlatos.
cla..-')se dominante, cuntrariandc ele-
mentos maU; r:'e3cionários' que man- O Sr. Daniei. FC!7'aco - Natural
comunados com quinta-colunistas e _ mente, V. Exa. explicará isso mais
fascistas" conspiram contra'a demo~ tarde.' ,
cracia, êsse homem, que é digno, diz Há, porém um ponto: tenho, sôbre
que a democracia há de salvar o país, a Mesa, apresentado já há quinze,
há de crlar a prosperidade para a dias, indicação 'sugerindo medidas
nossa terra, hã de resolver a tremenda. concretas' para combate à inflação.
crise Que, na opinião dêle, compromete Muito antes de, qualquer exposição
a própria existência da pátria. (Pal- ,da. bancada comunista sõbre a. nossa
mas nas ga.lerias). ' crise, tiye a honra de 'propOr também'

Esta é a sItuação de crise. . as minhas medidas, que afinal 1e
Disseram que os comunistas cons- contas, todos os economistas concor-

pilavam, fomentavam greves faziam dam quais sejam. Mas eu per-
a oropagands d~ greve _ e outras gunto a V. Exa.: ,as greves concor~
c,~Iun1as dessa aatur~1-a. Entretnn~.c. l'erão para. o aumento' da "produçáo
enquanto para enfrentar essa crise brasileira?

.nem os govenlantes, nem os políticos :este o \?onto vital que devemos pôr
da., classe dominante, fizeram propos- diante do nosso, povo. As greves com
tas concretas, patI1ót1cas, o nosso ÍJrometem a produção. "Logo, deve
Pa.rtido teve a honra, a coragem de mos procurar ,soluçõ~s' para os 'salá-
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rios insuficiéntes, porém, dentro Ja
ordem, por m~didas legais, como ho
mens inteligentes, e não nos atirando·
a aventuras grevistas, cujas conse
oüênc1asninguém pode prever desde.. .
já..

O Sl1. Josz CRISPIM --Pergun
to a V. Exa.: a culpa é dos operá
rios, é dos tr:lbalhadores, que pleiteiam

. ~umento de salários, porque estão
ll10rrendo de fome, e não o obtêm por
intrans1gênciados patrões, oU'é dos

, patrões que, com os bolsos cheios dos
lucros e"traordtnArios, negam au
mento cIe salá.rio? De quem é a cul
pa?

Se a greve prejudica a produção, a
culpa é dos patrões que, quando pro
c\ll'ados por operários, em .com1ssão,
para reclamar"1hes um niíIl.hno de
aumento de· salários, os põem no ôlho
da rua. amparados pelas "boas" lets
dos. "pais dos pobres" e lhes pagam
minguadas indenizações. Não resta
aos trabalhadores senã.o um único re
curso. para minorar suas condiçõe:3
de vida; ir à greve. A culpa não é,
pois dos trabalhadores!
. O Sr. Daniel Faraco -Eu sigo,
em matéria de greves, a dôutrina do
Código de Mallnes, Q.ue é antiga e

· conhee:1da.

O SR • .JOSÉ CRIS::'IM ....;;... Deve ser
antiga, para a situação do Brasil, que
é nova.

O Sr. Da.niel Fa1'aco - O direito
de .cada qual rixar as' próprias condi
ções de trabalho é um direito natu- .

, ral; mas o clirE:ito de suspender, con
·ccrtadamente, o trabalho. ocasionan~

· do dificuldades à. população, é coisa
•muito séria. Isso só deve ser fetto
.em· última análise. quando falhar o
recurso da arbitragem, o recurso le

., gal, o que não está acontecendo, .pois
os recursos legais não têm sido invo-

... cados. '

O SR. JOSÉ CRISPlM _. Não o
:têm sido? E' engano d€ V. E.~a. Per

o gunte V. ·Exa. aos orgãos do Minis
,tél"io ·do '1rabalho se os recursos le
gais não. têm sido usados ·80 extremo
e se não têmfalhado~' .

Há. poucos dias,· assisti ao debate
de uma questão, entre trabalh~dores

ela Leopoldina e a administração des
[Ia emprêsa. Esta negou-se, terminan
temente, a aceitar a sugestão do Con.. ·
selho Nacional do ·Trabalho no ::ien..
tido de conceder-lhes nm aumento
provisório de salários, até que se es...
tud.asse, com participação da própria.
emprêsa na. discussão, um aumento
mais substancial. dando-se para isso
mais tempo.· Negaram, iormalmente,
qualquer aumento de salários. Que' 50..
brava aos trabalhadores, a êsses no
mens que labutam hórase-horas" mui..
tas vezes no centro da cidade, mo-

.rando em Vaz Lobo e Irajá, é que
para começar uma jornada de tra
balho de oito bar&:! - veja V. Exa.'
têm de acordar às quatro da manhã,
e arriscar a vida nos transportes hor·
rorosos dos subúrbios do 'Rio de Ja
neiro?-

V. Exa. já viajou' ·no . subúrbio do
Rio de Janeiro: .

O Sr'. Daniel Faraco - Já. Não.
~6 os comtm1stas têm o privilégio de
haver nascido pobres .Sou filho de
emigrantes e' tenho trabalhado tôda
minha vida. A 'única ::oi5a que quero
em meu pais é que encontremos 50-

. luções para as nossas dificuldades,
como homens inteligentes, dentro da
ordem e da lei, e náo num clima de
luta .social, como o que - parece 
se· está criando. (Palmas.)

- O SP... JosÉ C!tISPIM - Se Vossa
, Exa. é filho de pobres t.em, exata':'

mente per í" .0, maior responsabilida
de que outru~ que nSo o são.

OSr• Daniel Faraco Aceito a
respon.sábilidade e estou consciente
dela.

O "SR. JOSÉ CR:ISPIM ;,.- V. 'Ex•
sabe que a gente pobre de nossa ter
ra, para obter um tostão a mais em
seus salârios, é obrigada a fazer gre
ves e a. enfrentar a 'reação, para que
.seus' filhos não. morram à fome.

Consulte V. Ex. as estatísticas sô
bre mortalidade infantil e terá res
posta para os salários de fome. O I

aumento dos salários é UIna .necessi
dade. V. Excia.· não deve argumentar
se· Sé deve ou não resolver semelhante
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problema dentro da ordem, da tran
qul11dn.de, porque êsse é o propósito
dos trab:llhadore~. Ninguem mais so
fre que êles, numa greve.. Todos o·
subem. Portanto, não é com.prazer
que fazem as greves, mas se o fazem
é como medida extrema, embora a,car
rete grande mal para a' classe ope
ró'ria.· . . .

Os trabalhadores, em geral, na greve,
são obrigados a angariar donativos
públicos à recorrer à solidariedade e
6 com esforços inau'clltos que susten
tam ti. greve durante dez ou quinze
dlo.s, ou um mês, contra a ·intransi
gência. (100 po.tl'ões. Não o fazem. por
esportc~ porque o sacrificio é imenso e
fi clnscc operária s6 vaIa ela. quando
1)3 pn trócs, irredutíveis, não posslbili
t.am qunlqur.r SOll.ção pacífica, isto é,
8C11uçrto ~;cm greve. Só quando a greve
BO insto la, quando a produçã.o baixa,
01'1 lucros diminuem, a situação da
cmpl·~So. torna-se embarnçosa e os pre
jU(zOli doa patrões são enormes, é que
êl05, rnclocinando em têrmos aritr.lé
UCOG, verificam ser mais barato au
mentnr o salirio' dos ope!"ârios. A
culpn. será da classe operária? - per
gunto novamente ao nobre Deputado,

O Sr. DanieZ Faraco - V. Excia..
continua no propósito de discutir sere~

namente essa questão?

O Sr.. JosÉ CRISPIl'4: Perfei-
tamente.

O Sr.· Daniel Fáracu - Quero dis
cuU~ln. serenamente, e n&.o desejo, de
: anel m alguma, 'que V, Excla. fixe
rnlnhn posição face ao problema, de
\'C?: .Que .h~. o fiz. A respeito das greves,
Blao n doutrina do código de Malines
- que o direito da cessação de tra
bnlho éum direito natural; mas, o
alrelto de cessar o trabalho, ocaslo
nnndo dificuldade à plJpulação... esta~
belcccndo desordens,' é dIreito que
dove ser profundamente medit2.do.
Or{l10 que, no momento atun.l, no Bra
511, us greves são um mal, porque le
Vilm o. dIminuir ainda·· mais nossa' es
(lUtiRll produção,

O Sn, JosÉ' CRISFom - Diga V. Ex.
d('J Quem é a culpa.

O Sr. Da.niel Faraco ......:. Estou ape
lla.S situando a questão, e não desejo \
oonduzi-Ia. para êsse terreno. V. E.~" '

ela·" porém, está situando o proble
ma. dentro do cUmada luta de clas
3es e dando-a como causa provada, e
assente. Mas, V. Excia. há de per
mitir que nós, que não somos mar
xistas, não aceitemos êsse clima.

O SR. Josf: CnIsPIlVI A luta
de classe é uma' conUngência da pró
pria. sóciedade capitalista. .. .

O Sr. Daniel Faraco - A opInião
é de V. Excia. '

O SR. JosÉ CnrSP;lM - Não mi
nhas opiniões apenas. 1'1: a natu
reza da sociedade capitallst:l.,

O Sr. Daniel Faraco - E' também
a opinião de muitos outros,

O SR. JOSÉ CnrsPIM - Uma classe
explora, outra é explorada.

O Sr. Daniel Faraco - O que pro
PUb"IlO é a superioridade das soluçóp.8
de o:-dem,. sôbre as soluções de rôr-'
ça. Se, portanto, a nossa justiça dCl
trabalho ainda não está boa,aind..'\
não traz os benefícios que deveri3.
proporcionar, aquilo por que V. e:x
cia, deveria pugnar, era a reforma
dessa justiça, e não Do agravação do
problema com greves que vão causar
maiores males, não aos ricos, mas
aos· pobres como os que moram em
Irajá e nos longínquos subúrbics. Os·
ricos nada sofrem com as greves.

O SR. "J<;SÉ CRISPIM - V. Ex..
já terminou? Explique, então: taçn
uma ("xposição dessa natureza n
homem explorado, sacrtrlcado, car
rq;;ado de família, com 08 11lh03
chorando, morrendo detomc, lt. min
gua, e veja fie o convence de que
11?-0 deve fazer greve porque lsso im..
pede a produção.

O Sr. Daniel Faraco - V. Ex. estl\
tomando os extremos da questâo, e

,transformando um extremo em mé..
dia. Não ~ essa a verdade ,

~

O SR. JoSÉ CRISPIM -, 1::Jes dirão
a V. ,Ex. Resolvam o problema do
salário e nós não firemos 'mais gre-
ves. .

O Sr " Daniel Faraco - Vossa Exce
cência transforma um dos extremos
em média,

O SR. JOSÉ CRIF;:PIM:- A' argu- ,
mentação. de V. Ex. é . acadêmica,
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não é realista. V. Ex. precisa col,)·
car-se frente ao proble~a como êle
se apresenta.

O Sr. Daniel Faraco - E' o rea..
l1smo privilégio de V. Ex.?

O SR. JOSÉ CRI51'IM - Não es-
.tou afirmando que o seja;. mas que
V.. illx. não coloca o problema dentl'o
da r'calidade brasileira. Perdoe-c:e,
porém, decorre da sua a....gumentação.

O Sr. Daniel Faraco _. Eu, conhe
ço a mIséria.. Sou vlcentino' e há vtn
te anos visito, semanalmente, meua

, pobres. Vou à. casa dêles, aos seus tu
gúrios e procuro remover seus sof':Í
mentos.

O SR. JOSÉ CRISPIM -:- V. Ex. me
perdoe, mas a época não é mais do~

"pais dos pobres" (palmas l1asgale~

Tias) •

O Sr. Daniel Faraco - Assim Voc;sa
Excelência está dando à. sua argu
mentaçáo um caráter muito antlp9.-
tlco. .

O 3n: JOSÉ CRISPIM Se Vossa
Excelência não slmpatlsa com a ml
nha argumentação, não tenho culp~.
Estou argumentando com fatos. Se
V. Ex. não· s1mpatisa com os fato"

.O Sr. Daniel Faraco -, o orador é
que parece não elitar simpatisando
com a minha argumentação. .

O Sn. JoSÉ Ce:!SPIJ\{ _. Se os
fatos contrariam o idealismo de VO'5~a

.Excelência1 a ct.;1pa não é minha.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
l'lobreorador estar findo o tempo d~
prorrogação.

O· SR. JOSÉ CRt~pm - Peço a

V. Ex. mantenha a .mnha inscrição
para a sessão de am~Ilhã.

r O SR. PRESIDENTE - Infel1l"
mente não posso atender ao nobr9
orador porque já S. Ex. se encontr~

na tribuna há mais de duas horl.1.s.. '
Tenho sido liberal, visto como, p~lQ

.Regimento o Deputado não pod~t':\·

.. falar de uma ve'l: por 'mals de uma
hora. .

O SR, JosÉ C1Usl'IM -. Mas, .se
. nhor Presidente, meu tempo foI s,l)e

sorvido, a fim de atender aOs lnúme
1'05 apartes que me foram dirlgldoal

O SR. P,RESIDENTE - Já esve
rava por essa de,claração de V. Ex. e,
por Isso, deixel-o falar mais de duas
horas.

O SR. ACúRCI0 TORRES <Pela
ordem) - Sr. Presidente,' encontran...
CO-Se no recinto ainda mais de dez·
deputados, peço a V .. Ex. consulte :ã
Casa ,se consent,e na prorrogação da'
sessão por mais meia hora, a fim de
que o orador conclua suas considera...
ções ..

O SR~· PP..ESIDENTE - Os senho
res que aprovam o requerimento dO

. Sr. Acurcio Torresque1Tam~- cons",r·
var-se sentados. (Pausa).

Aprovado. .
Continua com a. palavra o Sr. Jose

Crispim,. afim de concluir suas con~ .
síderações.

O SR. LUtS CARLOS PRESTES
(Pela.,-prdem) '- Sr. Presidente. (
recinto-éncontra-se.. quase vasio, e
o orador1 naturalmente,· ~eSejar1a~"
continuar suas considerações perante
uma assistência maJ.or. Apelo para a
benevolência de V.· Ex. no sentldc
áe que o nosso colega de bancacL\

. continue na sessão de amanhã.

O Sr. PRESIDENTE - Não pos')o
atender ao apêlo de' V. Ex., Vi$to
como 2. ses5ã~ já está. prorrogada P:J1
mais meia hera. Se o oradar desistir
Desse tempo. terei de dar a. palâvra a
outro, até esgotar-se o prazo da pror~ •
rogação. Continua com a palavra. o
Sr. José Crfspim.-O SR. JosÉ CRIsPIM (continuando)
- Consiàerando, portanto, ilustres
ConstitUintes, o pouco tempo de que
disponho, procurarei resumir minhas
palavras, para concluir.
~ UUla necessidade que o povo bra

sileiro tem, a de liquidar com os restos
do fascismo em' nossa terra, abol1n~!o

de uma vez a Carta. para fascisto.·"de
37, verdla.deim a-~ad1lha' que pode
ser utilizada a qualquer momento. E
os fátos incUcamque, se está sendo·
habilidosamente .OU a.bertamente ~~.

rencUda, é porque .os elementos ~is
--,.,
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:reacionários pretendem ut1l1zá-la con
tra •a liberdade do nosso povo e a de ~

" mocrácla· no Brasil" (Palmas nas gale
rias) •

Alguns Constituintes procuraram de
monstrar que a forma sugerida pela
llust1"e bancada da União Democrá
tica Nacional era, de certo modo, há-
bil, para evitar viessem os partidá
rios da' Carta de 37, irritar-se 010

billzar-se, resistindo à. sua liquidação.

Discordei dêsse conceito, procurando
mostrar que a. luta contra a Consti
tuição de 37 é um .imperativo. N~o

.se POdE;, absolutamente, em nenhum
'instante, debce:.r de combater êsse :res
to de fascismo em nossa terra, por
que, se. não tivermos fôrça poUtlca,
nesta Casa, para revogar a Carta
de 37, pergunto com que fôrça poU-

I '. ~

tiC:l faremos uma Constituiçac tan-
W vezes desta tribuna chamada dt:
democrática?

. A consciência nacional clama con..
tra. a tremenda calamidarlc, de se
lhe pretender impô;r um salvado do
lascismo, ltm instrumento repelen~e,

portador das peores misérias de nos~

· sa terra, o mesmo instrumento a cuja
sombra se pratIcou uma poUtica a.

molcles do mesmo fascismo, comb'\-
· tidos, aqui e nos campos da Europa,

pelo povo brasileiro. Quando envia
mos ao estrangeiro a Fôrçg, EXPedicl"'~

nárla, como expressão de nossa. com
batividade contra o I'.azismo e o fes
cismo.: para'lutar 'e derramar o san
gue generoso. tinh:3.mos em vista res- ,
murar a democrácia. nao apenas na
Itália e em outros países da J?Ur0pa.
mas, sobretudo, trazer a. liberdade :\
nossa própria pátria. (PaZmas nas

. . galerias) •

O' ilustre lider da maioria decla
rou: Somos a maioria, o povo é quem
o quis, e vamos decidir o problema.
peJa votação. Mas, repito, se man
tivermos a Carta de 37. deixando de
derrUbá-la,· com que fOrças polit1-

. - ca.s iremos elaborar uma ConstituJ
ÇIj,o' democrática que assegure ampl:t.
1.1,berdade ao povo e· possibilite um·
crescente progresso ao Brasil? ,Com
que ,fôrça. conseguiremos essa carta

· democrática?

~, portanto, um imperativo lutar
denodadamente contra a Carta de
37.

Podemos sofrer uma derrota par";
lamentar; pode a matéria ser decl..
cllda pela votação; a Carta de 1937
pode permanecer - mas o povo bra'
slleiro ficará sabendo, de uma vez por
tôdas,quem está com o fascismo em
nossa Pá.tria e quem está com, a De
mocracia. (Palmas).

Vou mais adiante, Sr. Presidente.
.Percebe-se, p~rfeitamente, pela ,pró

pria a-.""gumentaçé.o do "leader" da .
maioria' - e lamento que o tempo
me seja escassa, não permitindo que
me detenha com mais vagar nêste
ponto, - percebe-se claramente qúe
o propósito não é o de nos da.r uma
Constituição democrática, mas ape
nas o dedotn"ar a pilula. para. que· a
engulamos como uma: Carta nllva ,e
democrát!ca. Pretp,nde-se transformar
ligeiramente a Carta de 1937 e impin
gi-la. ao povo, brasileiro, como uma.
nova carta constituc1onal. :este, o
propósito dos que procuram agarrar
:;e a. êsses restos salvados do fascis
mo. H,bituados, durante o enorme
penado em que o povo era· explora
do~ sem qualquer possibilidade de pro
testo, ainda querem, hoje, fazer pro
longar" essa época por um tempo in
terminável. Procura-se rondá amor
daçar o povo brasilelÍ'o, tenta-se gol..
pear as conqui~tas democráticas, que
custaram, tanto san~e e sacrifício.
E aí· está. explicado o sentido patrió
tico do povo, apertando o cinto, nos
dias difíceis da. guerra: tratava-se,
então, de aw-Jl1ar o Govêrno no· es
fórço de guerra, para garantir a vi
tória do mundo sôbre o fascismo. Nes..
sa época, os trabaL."1.adcl'es apertavam
o cinto, não reclamavam aumento de,
salár1c e davam todo o rendimento na.
produção, porque sabiam que estavam.
reallZaí.ldo obra patriótica, concorren
do para o esfôrço' de guerra do· Bra
sIl. (Palmas) •

Sr. Presidente, est&.mos .saindo da.
cUtadura e camínr..a.ndo na. estrada da
democracIa.. Infelizmente, poréIu, não
nos. libertamos por completo da dita..
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dura, porque ainda existem êsses e1e
'mentos que são um verdadeiro sal
vado do fascismo. Ainda existe a
Carta de 1937. Enquanto nfio afastar
mos er.sa armaclilha do nosso caml
nh?, do caminho do povo e, do. de
mocracia, não teremos asseguradas
aos brasileiro:; as garantias democrâ
t1c~.s,'clentro das quais, livremente,
poderá se organizar e lutar pela so
lução ele seus probler.pas e pela proS
peridade de ',nossa Pátria. (Palmas).

Pergunto aos Sen..lJores Constituin
tes, particularmente aos ilustres mem
bros da maioria desta Casa, se o Par
tldo Social DeMocrátfco, se a maioria,
se o próprio Govêrno necessito. da
Carta de 1937. Afirmo que I'láo_ne-·

. cessita. Eu, o meu Partido, a banco.
da comunista, ·0 povo, todos nós, en
fim, estamos convencidos de que o
Oovêrno não nece13:::;ita dessa Ca-Tta,'
dessa camisa. de fêr~a, dêsse instru
mento de opressão. O Govêrno não
precisa apoltl.r-se nesse documento.
(Palmas) .

Se assim é, por 'que se defende a
<?arta dé 193'1? Por que se impede
sua liquidação? t: porque se guarda a
C'onstituição de 1937 para utlllzã.-la,
mais uma vez. contra a liberdade do
povo brasile1ro!· (palmas).

:te.:ste, o propósit.o que devemos dei
xar bem claro, para conhecimento do
nosso povo e dos trabamadores de
nossa te:rra.

Só os elementos mais reacionários 
que pretendem arrastar o Presiden~e'

do. República para o campo da reação,
.tirando...a da democracia, onde o co..
lecou o "oto do povo brasileiro ao ele"
gê-lo -. s6 êsses elementDs, realmen"
te. 'Precisam da Casta Constitucional
de 1937, desta. camisa de fôrça, pOJ;'que
viveram. durante muito tempo, expIo"
ran-do a Nação e hoje pretendem levar
a mesma vida, procurando nos impôr '
tuna"!órmula de capitulação contra (J .

povo. para continuarem a escorchá-!(J
e a tiranizá-lo. .

Por' isso ainda. se defende a Carta de
de 1937 como a uma armadilha que
1mpe~a a liberdade. a plena vitória d?
àemocra.c1a em nossa Pátria.

A Carta de 1937 foi lmposta ao nosso
povo sob o pretexto de combater os
comunistas. '

,Entretanto, qual o resultado? Excu"
sn.do será dizêRlo; não precisava lem
brar acs Srs. Constituintes que. tam
bém a prete"to de lutar contra' o r:o
munlsmo, Hitler e' MU5solini arras
taram a humanidade à. tremenda

. guerra que assolou .a, Europa, violaram
. a independênda de muitos, páíses,

c't'hram os fornos de cremação e co
meteram os cnmes mais horrendcs
e mais imundos de que há nctícia sô~

bre a face da te:ra. - .
Qual o resultado, pergUntO?,-Os co

munista.s não foram derrota<los. mas
sim os nazistas e fascistas. Para
de:rrotar o comunismo seria necessá
rio liquidar a classe operária. as ..cama
das mais pobres e oprimidas do povo.

:Meus Senhores, o resultado da lutl.t
contra o comunismo· no Brasil 101 II
ir..!las.oo, a ca.restla, 9 salário de fome,
o emPoOrecfmento•.elstonáo são pl."....
lavras nossas mas também das cla'sse'S~

comlnadoras, de h'Omens dos mais aUR

tal izad,Qs.
Que período foi êsse para a noss:!o

terra.? Foi o impé:rio do câmbio negro,
dos lucros extraord1Zl.árlos, das espa..
culações mais desenfreadas.

A sombra d~ Carta de 1937, pratica ...
ra.m-se os d-esmand<ls administra.t1vos e
se criou tôda esta s'tuação de cáos que
ai está. ~sse o resultado do chamado
golpe de Estado contra os comunistas.
COmo consequênc1a dêsse combate ~o

comunism<l, o povo constatou que 05
comunistas é que realmente lutam
contra o. fE1scismo e pela democraCÍ"a
e o progresso da Pátria. O resultado
foi esta. popularidade que desfruta o·
Partido Comunista.

Diz o ilustre Senador NeTeu Ramo!),
que. aqui, a maioria decide. E assim
Se expressa: 44Nós, os homens de 1937.
vencemos as eleições. O povo nos pre
teriu" .

Pergunfu aS. Exda...se, quando 1:01
. dado. o golpe de 29 de outubro, S. Ex:.

e seu Pa.rtido disseram ao povo braF.1:'
lelI'o que aquele golpe era. para acabar
com a ditadura e cria.r a demoCracia
ou se eram os homens de 1937, e com
ê::se espirito iam vencer nas urnas?'
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,DIssere.m, também, ao eleitorado bra..
'sileiro que o golpe era para. acabar

. com a ditadura nascida a 10 de no
vembro e garantir 2l. democracia em
nossa. pátrta?

Diz, ainda, S .. Exc1a: "Somos da
InaJozia" . .

E' preciso que o ilustre liçler da
maioria, que os componentes do ?
s. D. compreendam Q.ue hoi~ é mui-o
U'J' rela.tiva essa questão dre mató!'la,

,porque muitos mudam suas p06.lÇÕ'J5
à medida que seus interêsses sá/) pos
tos' em choque na. xnarcha dos aC<lnte
cimentos. Hoje mesmo, vemOJ aqui.
nesta Casa, homens corl1O o SI. Aga.-

. meninon Magalhães, que têm grande
responsabilldade "'no Estado No~vo. de-

. fenrlerem o Parla.mentarismo. :esse
e,;emplo é bastante para !)rovar que
os homens rouda.m de posição à. me
dida que os problemas vão sendo maíS
aprofundados e, fundamentalmente·
diScutidos nesta Casa. Vere.J1os fu
turamente que os homens' que hoje
se dividem em maioria do P. S. D.
e minoria de outros Partidos. 1ão se
d1vldir pró e contra determ1ns.dD.s ma-
térias.como forçosamente se. d,!vltiJ.··
rão ao apreciarem os problemas rela-
tivos à terra em. nossa Pátri,l; vão
divid1r quando se discutir O, pNblema
do ..::nonopóUo da. terra'.' Veremos ,in
du.s1fr'íais pl'ogressistas partidãrios da.

, 'quebra do n.lonopóllo da t-erra,porque
isso rep1'esenta a ampliação das mer..
cados, dando-lhes mais possIbll1dades
de negócios. Veremos !az~ndeiros

agarr.ad~s a êsse monopólio.
&' .Presiàente, nós,. da Ban~aàa Co

munista, estamos diSpostos a votar a
" mação da U. D. N. Se,"pol'ém a, in

dicação da ilustre bancada da U. D.
. N.. [ôr prejudicada pela votação, in
. sistixemos em nossa indIcação; ?()X' ela.

lutaremos enqua:lto nos rescar t'sta
tr1buna, como recurso ero povo bra~l

'leito, pata. ptotestatmos contra ,t1. Car-
ta de 1937.

O. Sr. Domingos Velasco - $s.iba
V. Excia. que essa disposiç'i,) não é
apenas da. bancada Comunista,'

, ," '

o SR. Jost CRrsPIM. - Quando
~go ,"nós". refiro-me a to::lo5' quan-

tos combatem ardorosa e patrjótlc;:.~

mente a C~ta de 193'1 .

Julgamos, Sr. Presidente, que a in..
djcação da U. D. 'N. pOdia ~.ar mais
simples quanto à constitUição da co
missão. Por'exemplO': bastal'hl.m três
juristas, três técnicos, para compõ..1a..
Somos, aliás, absolutamente JUsuspei
tos. para fazerIÍ1~s tal apreciação, po:::,
que não contamos,. em nossa bancadà,
'com, um s6 Jurista, um só jurisccnsuI..
to, ao passo que homens porta.dores
dêsses titules são 'encont~dosna:; ban
cadas da U. D" N. e do P. S. D..

51'. P·resiàente, a comissão poderia
ser composta de três técnicos a:p:mas,
que. redigiriam as normas indispl.:!nsá
vels, em..curto' prazo, e, ràpidamente
discutIdas e ~/otadas,· teríamos a me;;'
dida desejada.. Poder-se..1a, também..
reVigorar a Carta de 1934, ~:oltados'

todos os artigos que se chocassem com
ao atual situação nadonal, asseguran
do-se ao povo brasUei1'o Ul:»eràade f;

DemocraciA., até. que conclu!zsemcs a
Carta Constitucional, nnssa prlncipal
tarda nesta Casa. (Palmas).

Não falta.m, }')01' certo, quem diga..
que o govêrno, assim, ficaria a:::éfalo.
Não é verdade . Ficará acéfallJ se vier
se apoiar na Carta de 1937, o que :lão
pode fazer, porque perderia as ca~c"

terlsticas de um Govêrno eleito pelo
povo brasIleiro.

Onde o patriotismo dos 5rs. Cons
titUintes, dos homens do POder JUdi
ciário, para' não dareIU ao Presidente.
da RepúbUca todos os elementos legais
.que lhe permitam administrar com se
gurança e em obediência 8.0 desejo do
povo? Onde o patriotismo dos Srs.
Constituintes impedindo que a Carta
Magna venha· a ser elaborada e \'0

ta.da. pot todos os membros da As
sembléia .Nacional, dentro de curto
prazo? Não falta·a todos, aqui, como

. . ~

não f.a.lta aos membros do Poder Ju-
diciário, como hão' falta aO Sr. Pr~
sldente da República onee~ssár1o

patrIotismo para· que êsses três' Órgãos
possam 'resolver, c'om acêrto, todos 05
esses problemas até que seja, votada.
definitivamente a ConstltuJção denle'"
.crát1ca para o povo brasileiro..
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Não podem, portanto, prevalecer os
argumentos de que· o govêmo !icarla
a<:éfalo. i

Os argumentos de ordem jurídica,
igualmente, são a.cadêmicos e muitos
dêles baseados na própria Constitui
ção de 1937. Só servem! para dificulta.r
a compreensão do problema, ,que é
simplesmente um problema· político
1'undamental·para a. povo que, ou :ler
rota a Constituição de 1937, ou será
tolhido na sua marcha para a. demo-
cracia. :

Srs. ConstitUintes, oi tempo não me
permite maiores considerações. Devo,.
entretanto, deixar aqu.t,. em nome de
meu partido, em nome da bancada Co",:
munísta.uIll apelo sincero e ardoroso

. ao patriotismo. aos sentimentos demo
cráticos de todos o os membros desta
Casa, particularmente aos membros da
maioria, aos homens do Partido So
cial Democrático, ao próprio líder da
maioria, para que ·compreendam a ver
dadeira situação de riossa pátria, não
agravem a criSe em que se de1:Sate o

,nosso povo; e procurem a úmca solu
ção democrática que salvará o povo

. brasileiro da miséria e!garantirá a in
dependência do Brasil l

• (Muito bem.;
muito bem. PalmasJ O orador é
cumprimentado., )

O SR. PRESIDENTE -' A hora
está, finda.

o O SR. OTAVIO' MANGABEIRA
{Pela ordem,} ~ Sr. PreSidente, per
gunto a V, Ex.a se foi encerrada. a
discussão.

O SR. PRESIDENTE -A díscussão
do assunto conStante da ordem do dia
de hoje está encerradaJ A votação fica
marca.da para .a primeira· parte da
ordem do dia de amarihã:

I

O SR. OTAVIO MANGABEIRA
obrigado a V. EX,a,

Dei~m de comparecer 46 Srs.
Constituintes:

Partido Social Democrático

Pl9.uí:

Sigefredo "Pacheco.

Paraíba.:

Samuel Duarte.

o Pernambuco:

'Oscar Carne1to.
Osvaldo Lima.
Ferreira Lima.

Bahia:

Lauro de Freitas.
Altam1rando Requião.

Esp1rito Santo:

CarlosLlndemba:g ~,,__

RiO de Janeiro:

Miguel Couto.

Minas .Gerais:

IsraeJ Pinheiro.
João. Henrique.
We.ll1ngton Brandão.

._~-_._--- - . ~'- ,

"" São Panlo:,
Antônio Pellclano..
César Costa.
Martins Filho.
José Armando.
Hor.ácio Lafer.
Lopes Ferraz.
Atal1ba Nogueira.
João Abdala.
Alves Palma.

Goiás:

Pedro ..Gudov1co.
Dario Ca:dcso.
Magall-tães silveiiá..

Paraná.:

Flávio .Guimarães..

Santa Catarina:

Altaxn1ro Guimarães.

RloGrande do Sul:

~anuelDuarte~

Ul1:ão Democrática NaciunttL

Parã.~

Epílogo Cs.mpos ..
AdcJ:mat' Rocha.
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Ceará:

Egberto Rodrigues.

. Rio Grande do Norte:
• r ,

.Alu~io Alves.

Paraíba:

'João Agripino.
João 'úrsulo.

Alagoas:.
Rui Palmeira.

Sergipe:

Vâlte::- Franco.

Bahia: '

Albe~lco Fraga.

Minas Gerais:

Lopes Cançado.'
Licurgo .Leite.

Mato G:I')::;~c:

Dolar '=te Andrade.

Partido Tra.balhista Brasileiro

Bahia;

Luis Lago.

O".L8trito Federal:

Bat'l"~to Pinto.

São Paulo:

Pedroso JÚn~or.

Partido Comunista do Brasil

?ernambuco:
. Ag(1Hinho Oliveira.

Rio de Janeiro:

Alcides Sabcnça.

.:.tlC Grande do Sul: .

Aoillo Fernandes.

Partido Popular Sindicalista

Bahia:

Teódu!o ' Albuquerque.

"
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o SR. PRESIDENTE .,;;,.. Esgotada
a hora de prorrogação, vou levantar-:"
a sessão, designando, para amanhã, a
seguinte

ORDEM DO DIA

Votação da Indicação n./) 24-1946,
propondo a nomeação de uoona co~
são po.ra elaborar projeto de normas
gerais politico-administrativas do País,
ate a promulgação da nova Consti
tuição, de autoria do. Sr. otávio
Mangabeira e outros;

Discussão única da IncUcaçáo nú
mero 25-1946. propondo a revogação
da Constituição de 1937, de autoria do
Sr. Carlos Prestes e outros; discussão
única da Indicação n.o 26-1946. pro
pondo a intervenção, da Mesa da As
,sembléia Constituinte, junto. ao Poder
Executivo, sôbre o custo da vj.da, de
.autoria do Sr .. Berto Condé e outros;
.discussão única do Requerimento p.ú
mero .. 18-1946, solicitando informações
sõbre o estoque de trigo e de farinha
de trigo no PaÚJ, ele autoria do Sr.
Campos· Vergal e outre..

Levanta-se a sessão às 19 horas.

DISCURSO ENVIADO A MESA PELO
SR. PEDRO VERGARA

O SR. PEDRO VERGARA - se
nhor. Presidente, Srs. Constituintes,
Venho manifestar-me em :razão da ci
tação nominal, com que me honrou.
em seu brilhante discurso, aqui pro
nuncIado, na sessão de sexta-feira, o
ilustre e valoroso Deputado Café Filho.

Referiu-se S. Eh., de modo parti
cular, à indicação ,do então Deputado
Medeiros Neto, apresentada na l.a.
sessão da Constittl'.Tlte de 1933. ,reali
zada no dia 16 de novembro dêsse
ano, e na qual o representante da
Bahia pleiteava que a Assembléia
desse ao E.'xecutivo os poderes conti-·
dos no Decreto n.o 19.398, de 11 de
novembro de 1930. .
. O objetivo de S. Ex}" comesse ar

gUli.lento, de' ordem histórica, assumia
dois aspectos:

Primeiro - pretendia de:nonstrar
que a indica.ção 'Medeiros Neto, de
1933. -' di7.Ja respeito a uma situação
de direito e de fato, ~gual à de hoje,
em que, também,' a União Democráti-
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ca Nacional apresenta uma indicação,
"com idênt.lco propósito; e '

Se{/Undo - pretendia pôr em che
que os deputados que, em 1933, vota
ram a iavor da indicação Medeiros
Neto e que, hoje, em face dá. indica-o
çáo da U.D.N., possivelmente vo-
tarão de modo diverso. ' .

A linguagem do Deputado Café Fi
lho é veemente e 'incisiva, como se a
materia de que trata estivesse' des..
peada de dúvidas.

Sôbre ás circunstâncias de ordem
legal que envolveram e envolvem as
duas Constituintes, - ade 1934 e fi.
de 194.6, tomando-as idênticas,- ex
clama S. Ex.a:

"A situação era quasi a mesma,.
em referência. a de 1894 e àevo
acrescentar que é a mesma em re-

. laçcW a de' 1934 e 1946.
jI1

"Isso; porque, em 1934, eJdstl8,
um . decr~to do govêmo, regulan
do';'lhe as atribuições. Em 1946, '
temos, apenas, um decreto' gover..
namental, chamado Constituição
de·· 1937,," .. '." ... .. .. ,.. tio •••• "lo.

Sõbre alguns dos atuais deputados
. do P.S.D., que em" 1933 votaram a
.favor da indicação Medeiros Neto', o
orador emprega estas palavras: .

l4Entre êles, cito o nobre Depu
tado Ber..editb Valadares, membra
da Const1tuinte de 34.S. Ex.~ foi.
favorável à moção Medeiros Neto,
a qual visava dar ao Poder· Exe
cutivo os poderes que lhe haviam.
sido outorgados pelo chefe do go~
vêrno provisório. Com o Sr. Be
nedito Valadares, nosso emínen-

.te colega, votaram também os
Deputados Celso Machado, Pedro
.Vergara, Horá<:io Lafer e Negrei
ros Falcão, todos pertencentes ~.

bancada do Partido :Social De
mocrático. "

De ,minha P~I.1·te, Sr. Presidente e
5rs. Constituintes, devo declarar que

.se .o Dr. Medeiros Neto, f6~se cons
tituinte, de novo, e outra vez, aqui,
nesta' Assembléia, apresentasse uma
indicação semenlante õ. de 1933. para'
o mesmo Um e com os ,mesmos funda
mentos' daquela" oport~nidade. :-. eu,

.
agora, como então, lhe daria; de modo
irrestrito, o meu voto.

Em verdade, Sr. Presidente, todos
ou quase todos nós da: maioria, em
1933, - quando' aprovâmos a lnd1ça.
ção Medeiros Neto' o fizemos pelas- ,
razoes que S. Ex.ll. apresentou, pa.ra.
j~ti1'1cá.~la . '

Sob êsse aspecto, e de um' 'ponto de
vista meramente. formal, . cUrei, ,de
inicio, que a indicação Medeiros Neto.
visou, apenas. conciliar os espíritos e
trazer a ordem e a serenidade ao selo
da Assembléia. Por Isso e só por· lSSo
foi votr.a.da.

Como disse S. Ex.a, aJ sua.m1ssão
era. .. de paz e construçãou

; o seu de:"
sejo, de patriota era. êste:. "que náo
houvesse dissídios"; queria, pois abTl-. ,
gar, na sua indicação, "todos os pen
samentos...

O seu anelo foi atendido. - por
que, numa sessão a que estavam pre
sentes 204 deputados, apenas· discar- .
daram da indicação quatro ou cinco,
- o' Sr. Lev1 Can1é1ro~ 'o -ar; -Aga
menon de Magalhães, o Sr. Odilon
Braga, o Sr. Soares Fillio.

· ~s, êsses 'mesmos, no seu pensa.
mento expresso, se houvessem de votar
~gora, deViam fazê-lo, por coerência.•
contra a indicação da Uniãc Demo- .

·crátlca Nacional.
E' o que demonstraremos, dentre em

breve.. '

O Que nos levou, de fato, Senhor
Presidente, a manifestar o. nosso "oto

· favorávrel, no caso; - foi aquêle pro
pósito cívico de evitar os debates vio
lentos, numa Assembléia que ia tÍlt
eiar os seus trabalhos; e cuja missão
era· dar ao país uma lel !unctamem;al,
que acoUiesse, ,tanto quanto poSs~vel•
as 'aspirações e tendências gerais do
J?aís, no que tocava ao:s ~eus proble-
mRS bási~os. .

Mas, - na sua substância, -.:- direi
, melhor, na sua letra' expressa, - a
indicação era totalmente desnece~a

ria.
Em face da situação de fato c de'

direito que se criara. no país, com a
Revolução de 30 e que perdurou, a1n
da. em todo o decurso rIa Constit1J.ln
te, ",:""'quer' se votasse a mo~G.{). quer
se ela rejeitasse, - quer' se atribuis-
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sem, nela; 'ao ExecutlvJ, podere<; para
legls]arr, - quer se DIX".1tisse a1 qu':.\l
quer declarração a respeito, - o resul
tado seria o mesmo: o Execut,ivo con
tinuaria a legislar, com as atr1buiçô~s
que êle mesmo se outorg3lra. antes, e
que nenhuma lei posterior derrogara.

"

Foi, precisamet1lte, isso, com pala-
vras, próprias, o que disse o deputado
Medelros Neto, no discurso que' oro
nunciou, para justi!icar a sua. il1dl~a-
ção. " ,

Lamento ,que o \lustre deputado
Café Filho não tenha aludido, sequer,
na sua oração, à parte mais importan
te daquele discurso.

No seu afã. de conciliação, 'realmen
te, o Sr. MedeirOs Neto refugia SO.l

.-, .- .
ditames da, sua, consciência de JurL~ta,
esta era contrária à' sua próprta 1n·
dicação.

Em têrmos graves e serenos, S. :E:x~'

celêncla reconhecia, de fato, Q,ue a sua
iniciativa ofendiaprincipios univer-
sais do direito' poUt1co. -

Não há como c~tã-lo, na pr~pI1a

linguagem:

li Sr. Presidente, a minha m1ssã~

é d~ paz e de construção. Não
tóra êste pr-opós1!to de paz e de
construção, não faria o sacr1t1c1'J
de princípios jurídico:; que tenho
a respeito, julgando talvez super
flua a· medida que ,venho propor
à consideração desta ilustre As
sembléia: reiterar atril::ruições :00
Udas no D.e<:reto rnstltucjonal~·.

"Supérflua, Sr. Pres1c1e':'l~e. por
que penso que, com a lnstai:l.ção
desta' Assembléia, para ela não' se
transferiu, em sua plenitude, o
e,xercicio da soberania nac!onaZ".

Passa, em seguida, o Sr~ Mede1xos
.. ,eto a demonstrar que subsistiam ,ao

lado da, Assembléia Constituinte os
poderes jucllciário e Executivo, para
sustentar, em seguida, que' o Chefe do
Govêmo ,Provisório

"conservoU em suas tunÇÕp.s o po
der' judiciário e cUssolvenl1o o 00::1
gres&o, avocou para si, a atribuição

, de legislar'.

E era assim que conclu1ti. o seu ra
ciocínio, sem sai~ do terreno juddl,~,J:

"Instalada esta Assembl~la

Constituinte, com função especia
lizada de dar ao país um~t·Cons
tituição, de eleger o preslden~e

constitucional - e de examina,,: e
aprovar os atos do ~ovêmú t'rovi
sófia, - não se transferiu, ezu'to
maticamente, para ela a legislatura
ordtnária que continua a. se:r
màticamente, pa.ra ela a legislatura

"Os efeitos daquele decreto sub
sistem e subsistirão, enquanto u
pais não voltar ao regime c:>~st1

tucional, que nós aqui V9.n~os ejo.
borar". ,

";Por isso, - uremata o Senhor
Medeiros _.Neto, - dizia eu que
julgava supérfluo esse ~o" 
isto é - a sua' indicação.

Eis' aí. estão, Sr. Presidente, na sua
siInpllcidade, os motivos que nos leva
ram a votar, !avoriivelmente, aopcn
to de vista do ilustre deputado baia
no que exprimia, já então. ::lomo lider,
o pensamento das correntes majoritá
rias.

Em síntese, Sr. Presidente: ao dar- '
mos o nosso voto à incUcação Merlel
ros Neto, - o fizemos tão só, pur es
pínto de conc1l1ação, mas com a. res
salva expressa, inequívoca, de que a
medida era desnecessária. inútil, su

p6rflua: os poderes que a A.ss~mb!~la

atribuia ao Chefe do Executivo, eram
poderes que êste já ;Jossu.ia e que já
mais havia transferido a outro poder.

'Numa palavra, - 'segundo o 'ponto
de' viStadQ Sr. Meàeiros Neto, que era
o ponto de vista da: maioria, - a as
sembléia, - alJ votar a indicação, 
ia a'tribu1r ao Executivo() aquilo que ela
mesma não possu111, e que, antes, já'
era do próprio Executivo.

-Se, pois, Sr. Presiden~, aparecesse
agora,. outra indicação, assim conce-
bida, por exemplo~ '

..A Assembléia, Nacional Consti
tuinte defere ao Presidente da Re-

, pública. o poder de fazer leis ordi
nâris.s e institucionais, nos têrmos
da Constituição de 10 de novem
bro de 1937", eu lhe da.rla,
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.agora, o meu SUfrágio, como o f,{z em
1933, à, indicação, Medeiros Neto; e'
estou seguro de que, também,a ma.lo4

ria desta Assembléia, lhe daria o' seu
voto.

·Devo repisar, aliás, Sl' • Presidente,
que a indicação do Sr. Medeiros Neto
era apoiada por juristas eminentes, e
merecedores, naquele tempo" como
hoje, do respeito e da admiraçã,o de
todo o país.

Citarei, para nxar-lheso pensa 4

mento, o Sr. Prado Kelly, o Sr. Da..
niel de Carvalho. AlgUns por . certo,
discordaram da. indicaçãO, - já·o vi..
mos; êS5eS mesn1os, porém,a.ceitavam
os fundamentos por que ela mesma se·
negava. /.
. Todos êles justi:ficaram, ostensiva e
firmemente os seUs votos.

As razões, que apresentava o senhor
Prado Kelly, para explicar sua atitude,
eram estas: Devia-se aprovar .a 1ndi-
.cação porque ela significava: ~

a) a solidariedade que a Assembléia
devia. dar ao Chefe do Govêmo Pro
visório;

'b) o respeito que ela devia ter pelos
precedentes da nossa' história consti
tucional.

"Votamos, - dizia o Sr. Prado
Kelly, na .sua just1!icação. de .voto,
- favoràvelmente à moção, por
sua significação politica, de apoio
espontâneo ao govêrno provisóllio
e por sua conformidade com os
preced.entes da nossa história cons-
tItucional". ~

Mas, ° notável ju=ist.a que é o Sr.
Prado Kelly, cujo talento e cuja cul
tura me acostumei a admirar, no Par
lamento e no foro, tez questão de
acentuar a sua intransigência, no ter
reno ~os princípios:

..Em nenh.uma hipótese - de
clarou S. Ex." na justificação do
seu voto. - aceitaremos o uso,
pela Assembléia, de quaisquer po-'
deres est~nhos à sua convocação.
para o fim especial de estudar e
yotar a" nova Constituição, apro..
var, ou não, os atos do govêrno e
'eleger o Presidente da República".

.. S. Ex.a. não queria sair do terreno
jUrídico; fiel à. sua vocação de legista;
consciente do seu.alto saber, - seguro
da boa doutrina, mas sobretudo, um
democrata sincero, - S. Ex.S. cha
mava. a atenção dos seus pares, para
a realidade em que nos encontra.va
mos:

U A limitação dos poderes da as
sembléia, - observava aguda 4

mente, - decorre, do próprio
mandato que nca foi outorgado
pelo sufrágio popüIar- -e -do .. res~
peito que devemos no atual sis
tema, aos ']Jri.ncípios democráticos
.da. .Represent~ão" .

E' que, - cllzia, - no desenvolvi
mento do seu tema, realmente, irres
pondivel:

"O..exercício de funções legisla...
Uvas presWiiina um poder ordi-_
nárlo para a elaboração das leis, 
resoluções, e êsse poder. s6 -come
çará a existir, depois de promul- .

.gada a Constituição, e ria forma
por ela prescrita".

Ooncluia, S. Ex,a, com a afirmação
de- que o govêrno ProVisório resultára
~etamente da vontade do povo e das
fôrças armadas e que por isso, se tor
'Dava Sl.Ípérfluo o reconhecimento por
qualquer órgão eletivo, dos poderes
que. êle usava.

A doutrlna., portanto, do nobre
Deputado fluminense· era esta em 1933,
se bem o entendo:

a) que a atribuição pela Assembléia
ao Executivo, dos poderes que ela. 1á.
possuía, tinha apenas, um caráter po
lítico: o apoio moral. da. Assembléia.
ao govêrno Provisório:
. b) que, segurido a tradição do nosso

direito constttucional, - a Assembléia
ConstitUinte não podia exercer

poderes legislativos, porque' fôra eleita.
apena.s, para fazer uma Constituição;

c) que os constituintes vioIariam o
princIpio da representação popular.
- e portanto da' democracia, - se
quisessem fazer legislação ordinária,
- quando é cêrto que não recebe
ram do povo essa atribuição.

O' Sr. Daniel de Carvalho, da.ndo
também as razões por que votava.· a
indicação Medeiros Neto" rol mais só~



brio, e procurou fazer uma ressalva
doutrinária. :

.. Votamos pela moçâo, - dir.
S. Ex<:Ia. J porque ela. impprta

, em reaf1rnlar a soberania cio. As~

sembléla Naciona.l ConstItuinte, em
legalizar o govêrno de fato, que
passará a agir dentro das normas
da ConstItuIÇão de 1891, com as
.modíjicações já feitas peZo govêrno
ProviEório'~.

Mas, ,S. Excla. sabia, - e não
podia deixar de saber, - que a indi
cação Medeiros Neto, - á que dava
o seu voto, - não revigoro.va. a Consti
tuJção de' 1891; bem ao contrário
disso, - a indicação atribuia, ao go
vêmo Provisório, - na sua super~

tluidade, - não os poderes daquela
Conc:;t1tulção, - mas, sim" e tão sõ~ ..
ment.e,· os poderes do Decreto número
.1.9.398, de 11 de, novembro q,e 1930,

Ora, Sr, Presidente, - essa lei, -.
que !oi chamada aqui, 'de Ato adi
ci01UZZ,. ou de Ato Institucional, e qQe
se conhece também como Lei orgltnica
do gove.rno Provisório" - dispunha em
seu art. 1.0: '

0'0 govêrno provisórJo exercerá
discrecionàriamente em tôda sua
plenitude, as funções e atribuições,
não só do poder Executivo, como
também do Poder Legislativo.". E
dizia no seu, art. 4.°:

.. Continuam em vigor as Consti
tuJçt)es 'Federal e Esta':1uais, as
demais leis e decretos federais.
assim como as posturas e delibera
çóes e outros, atos . munIcipais,
toOO$, porém, inclusive as próprias
constituições sujeitas às modifica
ções e restrições estabelecidas por
esta lei ou por decreto, ou a"tos ul
teriores do govêrno provisório e de
seus delegados ..• ' ~ "

Votando, pois. a indicação Medeiros
Neto; o nobre deputado, por Minas, não
estava restaurando O· domúlio da
Consti'tuição de 1891, - mas es
tava reIterando, reforçando, rea
firmando, os poderes discricionários,
em sua plenitude; .:..- estava permitin
do que Q govêrno Provisório usando
dêsses poderes, modificasse, como qui
sesse e quando quisesse, por decreto

ou por simples ato, aquela ConstItui
ção.

O Sr. Odilon Braga, sempre lím
pido e escorreIto, na exposição das
suas idéias, votou contra ao in(11':
cação Medeiros Neto, mas fazendo-o,
esposou, exa.tamente, as mesmas ra
zões que o nobre deputado pela Ba
hia havia invocado, para dizer que a
sua indicação era super!lua e desne
cessãria; nêsse ponto, pode-se d;,zer
que o Sr. Odilon Braga votou contra
a indicação do Sr. Médelros Neto,
mas, simultaneamente, votou a favor
da sua tese constit.ucional, pertinente.

S. Ex. , começa por .exam1nar
os poderes da· Constituição de 1934,
a qual estava obrigada a. agir, 'tão
somente, nos limites das !aculdad~s
que lhe atribuiu o chefe da revolu~

ção, no ato cm que a convocou.

Dando poderes à Constituinte,
argumentou o Sr. Odilon Braga,
continuava êle na posse dos demais
poderes cllscriclonárlos.

. "Isso põsto, dizia-se, fôrça' é
convir que é dispensável, por ex
cusado, o ato de confirmação de
tais poderes discricionários. Para
que essa confirmação pudesse pro
duzir efeito de legitimar juridica
mente ésses poderes,· :rOra preciso'
que se considerasse a Coristituin-",
te dêlp.s investida, pois .sõmente
depois disso lbe seria facultado
atribu.í~los por confirmação ou de
lego.çãc~

• '0Mas, o govêmo Provisório; ao
envés de a convocar como conven
çáo pop\üar, de prerrogativas'
absolutas, expressamente lhe fixou
os objetivos".

Concluia o Sr. OdUon Braga com
estas aflrmaçôes categór1cas:

"O ato confirmatório torna-se,
dêsse feitio, de irremedlãvel ine-
ficácia: .

1.0) porque excede os poderes
conferidos à' Constituinte pela .na~
ção; 2. 0 )_ porque o dêtentor do
govêrno de tato não ..se despojou
dêle, nem' mesmo por um momen
to" ,
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na sua, data, e, de' outro lado a fa
culdade que elas, naturalmente,' atn- ,
buiram aos seus' chefes vitorIosos,. de
criar um direito constitucional nOTO.

E'ssa doutrina é hoje inconteste.
Esmeln, - referindo-se à França,

escreve: ,..
"1:: uma: idéia instintivamente

aplicada entre nós, que o só fato
(le uma revolução triunfante (in
surreição popular ou golpe de Es-:- .'
tado), faz que a ConstltUIÇão a.n
terior' tombe imediatamente' e
perca sua fôrça, de pZeno- ãifeitO·,
(EZements ele Droit Constitucio-

neZ, 1921, voI. 1.ô,·pág~ 5'79) 01 '

A circunstância de haver tomado
parte na rE:volução uma quantidade
maior ou menor de povo, nenhuma.

. importância assume. para· explicar
essas conseq,Uências de ordem jurid1ca.
e constituclona.l;--em-qualquer_ caso;
a vitória do mov1mento~ o justifica, Só'
por si, e a Inércia do povo o -legitima,
a posteriori.
~ que diz ainda Esmeln:

/

~'O 'povo" aceitando, sem resis
tência a revolução consumada.
manifestou, .fora de tõelas as tor-,
mas legais, sua vontade de abro
gar a CorustituiÇão anterior".
"~, um direito revolucionãrio, -

conclui ESnleln, - mas tràduz,
exatamente, os fatos". (v. op. clt.
volo 1.0 , pág. 580)."

Esta é igual,mente' a' opinião de
Carrê de Malbery (Theorie" Generale
de Z'Etat,' voI. pág. 496), citada aliás
pelo Sr. Odilon Braga, na justifica
ção do seu voto.

Ora. Sr. Presidente, esz:::. doutri
nSt sempre se co:D.siderou vt.lida entre
nós. -

Foi assim. que o golpe militar de 15
de novembro de 1889, - uma. autênti
ca revolução, de que não participou o
povo, - fêz tábula ra?.a da conati
tuição 'outorgada de 1824, ..também
oriunda de um golpe. e pela, qUAl 'se'
regeu :0 pais, durante" mais de melO
século: foi assim ainda. que a. revolu
ção de '1930 manteve. a titulo precá~

rio, a coristituição .de 1891, sujeita.,
como vImos, pelo decreto DoO' 19.398,
às reformas que o' govêrno provisório
quisesse :fazer, por decretos ou, atos;

,Vê-se, portanto, Sr. Presidente, que
a ind1ca~áo 'Medeiros Neto, quer na
sua forma, como ato <te mera cor
tezia, quer no seu tunda, ou 'seja
seja. nas razões, pelo seu próprio au ..
tor apresentadas," para. .negàr-lh~ va
l1mento, contou com o beneplácito,
não s6 do obscuro deputado que
hoje vos fala, mas com a ,opinião so
,branceira e solene de pareeIros ude
nistas.'

Não sei por que se deixem de in
vdéar. agora, aquelas razões, em face
da atual indicação das minorias, pa
ra a revogação da carta federal de
1937, - -e para a outorga de poderes '
legislativos, ordinários, por esta As
·sembléla. ao general Eurico Gas
par 'Dutra.

lt o que faço nêste momento, Se
nhor ,Presidente" para Xn1m, esta
Assembléia não pode conceder esses
poderes discricionários ao Chefe ,do
Estado. pelos mesmos motivos que

invocaram ou deixaram subentendido:;;.
o Sr. Medeiros Neto. o Sr. Prado

'Kelly, o' Sr. Daniel de Carvalho,' o
Sr. Odilon Braga.

Se déssemos ao poder Executivo, os
poderes ,legislativos" que não temos,

• teríamos praticado, apenas, um atO de'
sol1citude ou civilidade, - mas, de
fato, nã,o lhe teríamos dado coisa. aI-'
guma. .

Mas, permita V. Ex.a. Sr. Presi
dente, que .eu exponha outros argu
mentos contra a indicaçã.o atual, E: que
não foram, áinda, - ao que suponho,
- suficientemente desenvolvidos nesta
Assembléia.

Em primeiro lugar, esquecem-se
os defensores da lncllcação :.tual que
tanto o movimento armado de "1930,
quanto o golpe de 1937, foram revo-
luç6es vitoriosas. '

Os chefes, portanto, desses movi
mentos revolucionários~"triunrantes, se
investiram, ,de fato, -nos poderes esta

,-tais, que pel'tencem ao povo ou aos
seus delcg-adca na vida normál de um
pais. '

Vale isso por dizer que a vitória de
uma e de outra daquelas duas revo
luções trouxe como conseqüência de
Um -lado a revogação, pUra e' sim
ples, das Constituições; preexistentes,
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foi aesim, por último, que o golpe de
Estado, de 1937, pôs, abaixo a Oonst1~·

tulção de. 1934; foi: essa, outra. revo~

lução, de que o povo· não partlcipolJ.,
diretamente, tal como acontecera .lá
com SI revoluçãv de 15 de novem~

bro, - mas com a qual se conformgu,
pela sua inércia.

Mas, Sr. 'PresIdente, se o poder.
revolucIonário tem ao fôrça de revogar,
automAt1camente, o direito constitu~

cional, no que tem· de fundamental e
,próprio, pois a revolução em s1 já
é 'um ato' c.ontra a 'Constituição,
segue-se, lõg1ca:m~nte,' sem a. menor
sombra· de dúvida, que todo o poder

. do Estado passa, realmente, para. o
.chefe da· Revolução, inclusive, como é
óbvio, o poder constituinte.

Décorre daí que a Revolução, qus.n~

do acha.r '. oportuno o momento, para
fazer voltar o país à. ordem const1t'J~

cionaJ., nas .suas fontes e nas suas)
.práticas democráticas, - pode fazê-lo
do modo que bem entender e obser-·
vadas as razões de Estado'.. ,

Na. posse de todo poder, só os
ch'é!es da Revolução, com efeito, sa~

bem e Julgam dêsse interesse e dessa
oportUIddade. .

Se, portanto, o poder revolucioná~
rio entende que é cbega.do o momen
to dessa. restItuição, poderá. proced~r

de vários modos:
1) . - ou convocará uma convenção

naclonale lhe entregará tôda ao auto
ridade estatal. a de fazer a. cons~

.tituiçáo1 as leis ordinár1as e a sua
execução;

2) - ou só lhe daré a faculdade de
fazer ~. constituição e as leis orà1-

,nárlas; -
3) - ou só lhe outorgará. ~ potes~

tade de fazer a constituição;
4) - ou, simultaneamente, atribu1~

:rã o poder constit~te à assembléia,
e deferirá o poder de fazer as leiS. or~
dinár1as ao' chefe do poder e:xecuti~

. va, eleit'o, e . enquanto a assemblé~.a

. não se desobrigar da sua tarefa.
O raciocínio pa:rece' de uma clareza

·meridiana.1 - pois. de fato, se o poder
revolucionário, cõm a sua vitória, cha~
mou a. si tôdos os poderes do Escado.

.: tinha êle, com maior fôrça de ra~

zão1 a' autoridade para restltul~Ios ou .

distribui~los1 quando quisesse e como
pudesse, em globo, por etapas, a um
ou a. mais poderes.

A situação em que nos encontra
mos,agora, Sr. Presidente. é esta:
uma revolução se apossou, p.ela vitória.
das funções integrais do Est~do; quan
do, porém, enteJ:ldeu c_hegad~}) momen
to de fazer a reversao desses poderes
aos órgãos normais, como revolução
vItoriosa .e onipotente que era, jul
gou de fazê-lo por partes e de mo
do distributivo: "assim, na sun. soberl:l.
ma incontrástaver porque era uma

, revolução trluntante, com;ocou o elei-
torado para eleger o Presidente da

República, os senadores e os deputa
dos; em seguida, fez a distribuição dos
poderes de que estava. naturalmente
investida: .

C) num primeiro momento, o par
lamento se reuniria em Constituinte...
para fazer só a. Constituição, :lêsde
,C;sse instante, isto é, desde a hora.
em que os Constitnintes se reunissem,
p~ra a sua. função especifica, cessa
ria o poder constituinte da Revoluçào
ou seja o pO,der de fazer constitl,.l1çÕes,
ou de eonvocar constituintes, que está
implicito no poder revolucíonárlc/:

b) simultànearnenté, a revolt.~ção
conferiria ao Presidente da República,
loso que fosse empossado, tôdo o po
der de fazer as leis ordin'árias e tôdo
II poder de administração;

. c) per fim, cesdada a Obi'a,' de cla~

boração constitucional, reestruturada .
a nação, criados 'os órgãos legiste
rantes, normais, o chefe' da nação,
el<:ito pelo povo, se despojaria do po
der' legislo.tivo ordinário, da compe
tência das câmaras, já separadas e
já com as suasfUl;,lções .discrirn~na~

das.
Não sei, Sr. Presidente, como se

p'ossa fugir· a essa evIdência., .
. Neste momento, pois, os poê.eres rf.
volucionárloR cessaram, porque os .

órgãos legítimos, a que a RevoJuçÃo
outo::gou êsses poderes, estão empos
sados e no plepo exercício da.s suas
atividades específicas.

Apenas, a assembléia nã.o determi
nou s. sua· tarefa. de elaborar a' Cons- .
titulção Federal, e, por 1sso, o poder
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legislativo ordinário, que ainda não
existe, como órgão, porque, não es..
tando pronta a Constituição, não
se conhecem. as suas atribuições,

continua, sob' o ponto de "'ista da
sua substância, na alçada d" poder
executivo. por fôrça da outorga que
lhe deu a reyolução,

E' de notar-se, aliás, $1'. Presi
dente, que o fato de ter-~e nega.do
a esta assembléia, o poder d~ fazer
as leIs ordinárias, repousa, não' SÓ,
na tradição constituctonal, segundo
observou o Sr. Prado Kelly, - como

-ainda. e sobretudo, na impossib1l1-
dade materIal e na ausência de _or
denação fttncionaJ, em que a assem
bléia se encontra:la, para. fazer, ao
mesmo tempo, - estando confundl
_das as duas Câmaras, uma Consti
tuição e leis ordinárias,

Esta' -situação é reconhecida pela
própria minoria, quando pretende de
legar poderes legislativos ·ao- chefe do
!Estado.

No que respeita à. tradição cons
titucional, esta não, - é s6 nossa,

como já. o assinalálpos, relativa
mente àsrevoluçõe~ de 1889 ~. de

-1930; tem, acima de tudo; a auto
ridade de ullÍ pr1nci~io unlvp.rsal dti
direito.

Nem mesmo 'o sistema parhmen..
'tar, como se vê em Carré de

Ma'lbery (v.op. clt., voI. 2, nú
meros -462 e 468) 1 se. admite essa am....
b1valência.

"A J15semblélaconstituinte, diz
êsse autor,a.ludindo ao slstemzs

!.rancês, não absorve nem as câ
maras, nem o poder legi.s~.~tivo".

-E se a.s .câmara.s podem SUbsistlr "
separadamente cta assembléia, isto só·
é possível, como se vê no mesmo
autor e· em Esmein, com o pres-

su"Oosto de que, no momento() em que
se· ínstala. a assembléia, jà estão
funcionando, também, as câlnara~.·
O que se dá, pois, é isto: a .iupe:
veniêncla da assembléia n'ão absorve
as câ.maras que lhe pre-existem, mas
atua independentemente delas e t~rti

das suas atividades. Isso equivale ..
dlzer que a 9.ssembléia é um órgão
diferente das câmaras, cujos. podares
são totalmente cUversos:~por· Isso
ainda, mesmo em cllreito trances se
ria absurdo pensar em q.ue ::s. as
sembléia pudesse ctelegal' a qual.quer
órgão, suponhamos, ainda. aqui, o exe
cutivo, c.s poderes que só às Cé.maras
pertencem, como são aqueles de fazer
leis ordinárias.

Ma.s Sr. Presidente, suponhamos
que a'ãssemblé1a·--constitUint.e, .a QU6_
pertencemos, dispusesse, também, nes
ta hora, de poderes legislativos, ordi-
nários. Quíd 1uri3? .

Poderia ela, nêste momen:o, 081e-·
gar êsses poderes?

Entendo que não, Sr. ~~sidente;

porque os poderes legisla.tivos, quer·
constituintes, quer orcUnários, são in·
delegáveis; só os representantes do
povo, - num regime democrático, 
podem _exercê-los.

E' a llção dos mestres.



171.\. Sessão, em 27 de Fevereiro de·1946

Presidência dos Sra, Otávio Mangabeira, 1.0 Vice-Presidénte, Melo
Viana, Pres'jdente, e 'Lauro Lopes, 2.osecTetário.

ÀS 14 horas e 15 minutos, compare
cem os, Senhores:

Partido Social' Democrático

Acre: '

Castelo Branco e Hugo Carneiro.

Amazonas:

Alvaro Maia, Valdemar Pedrosa
e Leopoldo Peres.

Pará':

Magalhães Barata, Alvaro Adolfo,
fJamelra Bittencourt, Nelson Par1jós

e João Botelho.

Maranhão:

Pereir~ Júnior, Crepori :'ranco c
Vltonno Freire,

Ceará:

Almeida l'.tonte e Osvaldo Studart,

Ri", Grande do Norte:

Georgina Avellno, José Varela" Val- .
1'redo GurgeI e' Mata Neto,

Paráiba:

Jandui Carneiro e José Joflli.

Pernambuco:
Novais FiL'lo, Agamemnon Maga

lhães, Gercino Malagueta, Costa Põrto
e Pe~o~:Gu~a. '

~lligoas:

Góis Monteiro, Teixeira de Vascon
celos, Silvestre Péricles,: Medeiros

"

"

Neto, Lauro Montenegro, José Melo.
Farias Júmor e Afonso' de Carvalho.

Sergipe:

Leite Neto e Gl'aco Cardoso.

Bahia:

Pinto AIeixo e Eunápio de Queirós.
Espírito Santo:

Carlos Lindemberg, .Eurico Sales e
Vieira de Resende.

Distrito ,Federal:

Jonas Correia e José Romero,

Rio de Janeiro:

Pereira Pinto. Alfredo Neves,Ama
ral Peixoto, Carlos Pinto, 'Heitor Co1
let. Bastos Tavares e Acúrcio TOrres,

Minas Gerais:

Levindo Coelho, Melo Viana, Rodri..
gues Seabra, Duque de Mesquita, Joa..,
quim Libã.nio. Jos.ê Alkmim, Augusto
Vieg&s. Celso MachadÓ. o~nto.,F~n

seca, Lair Tostes e Alfredo Sá.

São Paulo:

Cirilo Júnior, Noveli Júnicr, Costa
Neto, Atal1ba N-ogueira, João Abdala

. e Sampaio Vida!.

Goiás:

João d tAbreu Caiado de Godói e
Galena Paranhos.

Mato Grosso:

Pon~e Arruda, Arruda Fialho e
Martimano Araújo.
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Paraná.:
Fernando Flores, Lauro .Lopes, Ará..

m,ia Atafde e Gomi Júnior.

Santa CatarIna;
Nereu Ramos, Ivo d'Aquino, Ader..

bal Silva, Otacil1o Costa, Ol'lando
Brasil, Roberto Grossembacher, R,o..
gério Vieira e Hans Jordan.

I

Rio Grande 'do Sul:
Adroaldo . Mesquita; Elói ~ocha,

ToodomIro Fonsec~ 'Dámaso .Rocha,
Daniel Faraco, Batista Luzardo, an
tero Leivas, Manuel Duarte, :Sousa.
Costa, Gllcério, Alves, Nlcolau Ver
guelro, Luís Mércio e' Pedro Vergara.

Uniâo Democrática Nacional

Amazonas:
Manuel Severiano.

Maranhão:'
Alarico Pacheco e Antenor Bogéia..

. Piauí:
Esmaragdo Freitas,Matias Olúp.pl0,

Antônio Correia e Coelho Rodrigues.

Ceará:
Plínio Pompeu, Fernandes I Tâvora,

Paulo Sarasate,Fernandes 'Tele,s e
Gentil B~rre1ra.

Rio Grande do ~orte:

José Al.4&,usto.

'Paraíba:
Vergnlaud Vanderleí, ::EJmaní Sá

, tiro e Plinio Lemos.

Pernambuco:
Alâe Sampaio e Joã(T Cl~ofas.

Alagoas'

Freitas Cavalcanti.

Sergipe:

Leandro Maciel e Dantas Vieira.

'Bahia:

Juraci Magalhães;Otãvio Manga~

b,eira, Manuel Novais, Luís' Viana,
Dantas Júnior, Nestor Duarte, Alto
rnar Baleeiro e João Mendes..,

,~pírito S8l1lto:

Luís Cláudio.

P1strito Federal:
Hermes ILima, ,Euclidtfí' Figueiredo'

e Jurandir Pires. ,
t ' , '

Rio dei Janeiro:
Prado B:elly e José Leomil.

" Mlnas, iGerais:
I ' "

Monteiro .de Castro, José BonU'ãcio,
Magalhães' Pinto, Gabriel Passos e

I

Milton Campos.
!

São, Paulo:
• I . •

Má.rio Masagão, Pa:ulo Nogueira.,
Pl1n1oBarreto, Tolec1o Piza. ,e Aure
liano Lelte. '

C;:olás: ['.
Domingos Velasco e Machado Si

queira. ,"
Mato Grosso:

Vespasiaho Martins c Agrícola. de
Barros. ' i

Paraná: '
- " I '

Erasto Gaertner.
I

Santa Catarina:
-1:'a.vares Id,Amaral e Tomás Fontés.

, I
!" ,

Rio Granáe do Sul:
Flores d~ Cunha. '

I ,

PartidoI Trabalhista Brasileiro

Distri~:,Jre.4~~~1: , '
,Rui Alnieida.·e BenfcioFontenele;"· ..

I
MInas Gerais:

, I

Ler! Santos e Ezequiel Mende,".
, '

São Pa~lo:
Hugo Bo~hl, Guar8.ci SUveira, Ro

meu Fiori je ,Euséblo' Rocha.

partidb' Comunista do Brasü
. ,I

Pernambuco:
GregórioI ~ezemt e Alcedo Couti-

nho. I'
Bahia: I

Carlos Mar1ghéla.
·1

DistritO Federal:
Carlos : !Prestes, '.' joão " Ámazonas,

Maurício Grapol~ e. Batista Neto. .

Rio de I'Jane;.ro:

Claucllno' Sil~a e' Alcides, Sabença.
"

..
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•

São Paulo:
José Crisplm, Osvaldo Pacheco e

paires de ,·Brito.

Partiào Republica1ío

Sergipe:
AmanCio Fontes..

Minas Gerais:
Daniel Carvalho, Felipe Balbi e Ar.. .

tur Bernard~s. .

. P,aranâ:
Munhoz . da Rocha.

. ..

Partido Democrata Cristã.o

Pernambuco:
ArudaCâ:ma~a.

,Partido Republicano Progressista.

R10 Grande do Norte:
Café .Filho.

São Paulo:'
Campos Vergal..

Partido Libertador

Rio Grande d.o Sal:
Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Achando..
se pr~entes i76 Srs. Constituintes.
declaroabena a. sessão.

Passa;'se à JeJ tUÍ"a da. ata da ses
são anterior.

O SR. LAURO LOPES <2.0 Secrc...
t4rio> procede à leitura da. ata.

O SR. PRESIDENTE - ~ dis
cussão a ata.

O SR. ,JOSE' ROMERO (Sóbre a
ata) (-) - Sr. Presidente, quando
foi criada.' a'Secretaria Geral do In
t.erior e' Segurança da Prefeitura do
Distrito' F'ederal, o então 8ecretár.io,
Sr. Edgar Romero, rec'~beu solicita
Çáo dos \ padeiros para aumento de.
preço do' pão. . ' . ,

Na impossibilidade de resolver o
comple.xo problema,. decidiu nomea,l'
uma. comissão, composta dos própnos
solicitantes - os padeiros - de um
representante do Serviço de Subsi::i
tência do ExêrcUo e doehefe do Ser-

.
(.) Não foi rf;:visto pelo orador.

viço de Abastecimento. Essa comls
são reuniu-se várias vêzes pUblica
mente, tendo tido o comparecimento
de quase tõda Do imprensa da Capital
Federal, ficando assentado que. ini
cialmente, ;'e faria um estudo do
preço do produto nas próprJas pa..
darias, onde os' membros da Comis
são assistiriam ao fabrico do pão.
Pepois disso. foi apresentado rela
tório minucioso, no qual a Comissão
chegou à conclusão de que, mesmo
com o encarecimento do trigo, o pão
não deveria subir de preço. O relatório
foi amplamente divulgado 'pela im
prensa, recebendo aplausos 'de todos.
menos daqueles que se revelaram os
verdadeiros a.lUstas .

Se aceitarmos que o trigo . real
mente encareceu devemos. entretan
to, considerar que os padeiros conti
nuaram 'a ter lucro, porque o preço
dos biscoitos, que era de CrS 5,00 o
quilo, passou a Cr$ 16,00; o preço
do doce, que era de Cr$ 0,20, 'Passou
:lo eiS 1,00. e êsse acréscimo com
pensaria perfeItamente a majoração
do preço do trigo, não' havendo ne
cessidade de elevar o do pão.

Hoje, todavia, fomos surpreendidos
com umaportarla do ilustre Sr.Mi
nlstro <10 Trabalho, Dr. Negrão de
Lima, .brasileiro a quem realmente
rendo as minhaS homenagens, não
apenas' pela sua cultura. pela sua in..
teligêncla, mas taInbém pelo cUna..;
mismo e patriotismo que tem reve..
lado; Contudo, 'a portaria. no seu
art. l.el, depois de vários coniiitc~

. randa, diz:· Fica instituída a seguinte
tabela· que vigorará em caráter de
emergência -- 1.QOO gramas, Cr$!
3,10; 500 gramas, Cr$ 1,80. , I

~ , . I

Ora. Sr PresIdente, se um quilo,:
de pão custa CrS 3.10, porque meio
quilo custará Cr$ 1.80? I

I

Isto significa que, dentro em brc..'
ve,não teremos mais pão de quilo,
mas sOInente pãc de meio quilo. I

. A Contissâo Nacional de Preços naJ
turalmente desconhece, o relatório a
que há. pouco n;e referi~ Se ela, pc'";
Têm. deseja realmente fixar preço
justo, q'lle não atenda apenas às ma";
nobras altistas, poderá. requisitar o
relatório em apreço. 'o qual é m1nu,,:
cioso e honesto e se encop.tra noar~
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quivo da. Secretaria Geral elo, Inte
rior e Segurança. , ,

O SR. PRESIDENTE - Peço ao
nobre orador restrinja· o mais que
pucler as suas considerações, em be
nefício de outros Srs. Constituintes.
.que também· desejo.In fazer uso da
palavra, sObre. a ata.

O SR. JOSE' ROMERo' - Atendo
à observação de V. Ex.lI. ;

Na última sexta-feira, a bancada do
P.S.D. do Distrito Fede·ral teve o
prazer de manter uma conferência
com o ilustre engenheiro :Dr. H1lde
brando de Góes, no decurso da. qual
concitou S. Ex. a não desistir da so-.
lução do caso do pão. O Sr. Pre!eito,
entretanto, transferiu suas funções
para a Polícia e para o Ministério do
Trabalho, receioso, naturalmente, de
tomar atitude firme nessé sentido.

E' necesSário, porém, que S.Ex.1to se
conve~ça, de maneira plena e abso
luta,. de que, quando toniar medida
',honesta e justa, colherá : sempre os
aplausos e terá as simpatias do povo.
No~ bancada seria, alias, incapaz
de sugerir uma solução que não fosse
honesta. :

Senhores, -o pão' é o alimento do
operário. Quem percorre,· como eu,
os suburbios de Madureir:a, Anchieta,
Irajá, Penha, Pavuna, .vê; pela ma
nhã e à tarde, trabalhadores famin
tos, sobraçando embrulhos emais em
brulhaI:>. Examinando-se·: esses em
brulhosl verifica-se que sé trata ex~

cluslvamente de pão que é o 'aUmen
to básico das· classes pobres. Os al
tistas esquecem-se de que os. padeiros,
auasi todos, pagam lucros' extraordi
nárfos, e isso significa que· a. ainda é a
pan1!icação indústria rendosa..· Prova

. evidente e irre!utável de que o negó
cio' é realmente lucrativo. têrmos DO
fato de que os padeiros, quando ven
dem seus estabelecimentos, cobram
luv2.S elevadfssimas, de 600mU a 1
milhão de "cruzeiros. . ,

Posso afirmar à Casa, convicto, que
o Sr. Edgard Romero, .meu .pae, é

·um homem realmente pobre; se êl~,
porém, concordasse como aumento

. do preço do pão. seria talVez um dos
m1llonârios do Distrito ,Federal.

.,(Palmas". )

o SR. JOAO CLEOFAS (Sóbre a
ata) ("') - Duas palavras, apenas,'
Sr. Prel)idente, rigorosamente sõbre a
ata, para fazer wna declarâção.

Como é do conhecimento. da Casa,
inicie1 ontem um estude sOpre a si
tuação geral do Brasil. Tenho de ir,
porém, por alguns dias, eril viagem a
Pernambuco .. Deixarei, assim, a con~

clusão dêsse estudo para meu regres
50. Isso~ aliás, trará uma vantagem,
pois. nessa oportunidade já 'terá vindo
a público a tão esperada exposição
prometida pelo Sr. Ministro da Fa-.
zenda sObre a situação' .econômica e
financeira do país.

Essa a declaração que desejava. .fi
c:nsse constando da ata. <Muito bem.) .

O -SR. PRESIDENTE - Advirto aos
nobres constituintes que· o Regimento
lhes concede apenas cinco minutos
para falarem sôbreLa- ata-. .

O SR. ALIOMAR BALEEIRO (SÔ
bre a ata) - (*) Sr. Presidente,

. agradeço ,a V~ Ex. 0-aviso,porque me
confesso parlamentar bisonho, e são

'05 . parlamentàresbIsonbos que pro
vocam retificações de ata, como frei
fazer agora.
Ontem~um·entrecruzamento de apar

tes provocou interrupção do -nobre~

Presidénte desta Casa, cortando ao
meto o aparte que eu dirigi:l. ao ilus
tre deputado Sr. Jo&.o Cleophas e re
!erenteàs defesas que de sua adInlods
tração financeira aqui ~m, feIto o
representante do Rio Grande do Sul,
Sr. Sousa Costa. .

Vimos todo3 que c Sr. Sousa Cos~

ta· defendia os ga.stos escandalosos,
perdulários da ditadura. realizados

sob o escudo da guerra. Fôra a ne
cessidade da guerra - afirmava. S.
Ex. - que exigira' despesas imensas
do Govêmo Getúlio Vargas. Entre
tanto, Sr. Presidente, o aparte que
ora retifico diz que eu atribuia ao Sr.
SoUsa. Costa uma- repetição, quanQo,
em verdade, o que asseverei - eé na
tural que a taquigrafiá, allâs a Casa
inteira. não houvesse· compreendido 
era que S. Ex. se contradizi~. Con~

(*) Não foi revisto pelo orador .
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trad1z1am~lJe o Sr. Sousa Costa de·
1941 e o Sr. SouSa Costa de 1945.

De fato, em 1941,0 Sr, Sousa Cos~

ta ,rec,onhecla que o· período 934/36
rôra o mais propicio para finanças

·sadias. Tenho de S. Ex. ao mais ex~

13resslva declaração nêsse sentido,
quando, 110 10.0 aniversário da Revo~

~uçti.o 'de 30, dizia, num discurso no
D.r.F. :

. "Um grande esfôrço se levou
avante, posteriormente, de tal mo~
do pertinaz que, em 1936" - pe-'
ríodo democrático, portanto - "se
registrava' o m.enor deficit federal
desde então verificado".

Ora, o Sr. Sousa Costa ontem pro~

. curava explicar como efeito da guerra.
o que fôra apenas resultado da Ca~

tastró.flca administração financeira do
Sr. Getulio Vargas. Numa exposição
de motivo's de 1245, porém, S. Ex. te..
conhecia q:ue ~s causas da inflação
eram exatamente aquelas aqui denun
ciadas pelo Sr. João Cleophase em

"ápartes por váriosSrs ... Deputados, as
.....obras de embelezamento, os edificios

públicos, as despesas, enfim, perdulá
rbs.

O Sr. João Cleophas:"- Sobretudo
as despesas perdulárias ~ ,

O SR. ALIOMAR BALEEIRO
Vejamos o trecho dessa exposição de
motivos de '1945. '

Dizia, então, °Sr. Sousa Costa.:

"Na reunião de 14 do mês p.
p. apresentei ao govêrno uma ex~

posição a resQeito da. .situação fI
nanceira do Pais, tendo me ret'e-'
rido à proposta orçamentária, à
posição da divida interna e à. ne
cessidade absoluta da compressão
dos gastos, para impedir os efei
tos d~ inflação em sua obra de
desorganização da: ordem econO
ritica.

I4A 'disciplina dos gastos públi
cas é um ponto fundamental da
política financeira, maxime em
tempo c4e guerra .. :

j , .

: ' '''Como tenho afmnado em vá
)'ias oportunidades,: e ultimamente
(I. fiz na reunião: ministerial dé

14 de dezembro, os saldos favorá
veIs na- balança de pagamentos e
as despesas do Govêrit;p. em ex
cesso da arrecadação determinam
crição compulsoria das ,Obrigações
um 'estaeto de inflação que a subs
de Guerra e dos demais emprésti..
mos tende a corrig1r, desde que
o Govêmo adote uma poUtica se
vera de restrição de despesas e
exerça um contrôle do crédito de
modo que se canalizem para os
títulos do Govérno os recursos dis~
poniveis') .

O Sr. Nestor Duarte - E' pena
que o Deputado Sousa Costa não ~s

teja presente à sessão.,
O SR., ALIOMAR BALEEIRO 

Lamento mUito, mas não tenho ou
tra oportunidade de retificar a ata,
senão agora.,

Continua S. Exa.:
"Acresce que outras atividades

estão, no presente, contribuindo
para desviar ,braços da lavoura,
como sejam os empreencUmentos
ligados ao esfôrço de guerra e o
clesenvolv1mento que se verifica
nos centros urbanos - obras de
embeZc:zC!mento c const~ção de
ecU!!c1os l

' •

O SR. PRESIDENTE ~ Atenção.,
Está. findo () tempo.

O SR. ALIOr-..1AR BALEEIRO
Sr.' Presidente, a bem da verdade dos
nossos trabaU10S, a-a lncllspensãvel fa
zer essa r~titlcação, o que, aliás, pro~
porcionará ao eminente Sr... Sousa
Costa., cuja irradIante simpatia sou
o pr1ir.-eiro a. reconhecer, a oportun1~

dade de fazer uma defesa que dese~

jamos seja a mais brilhante possível
(Muito bem. Palmas).

O SR. CAIRES DE BRITO (Sôbre
ci. ataQ (;li) - Sr; Presidente, vellho ta
lar a respeito de um tópico do Diá:'
rio do Poder. Legislativo, relativo .a
apartes dados ao meu colega de ban
cada, o Deputado Jose Mar1a Cris
plm, "

o Sr. Deputado Daniel ~ Faraco,
aparteando, dizb:

. (1lI) Não foi l'evisto pelo orador.
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"Â única coisa que' quero em vel ordem. pública, onde não existe,
meu pais é que encontremos 50" ordem econômica. Lutar pela. ordem

,luções para as nossas diflculda.. é lutar pela solução dos ·p~oblema.s

des, como homens 1ntellgen- que produzem a desordem; lutar pela
tes, dentro da ordem e da. lei, e ordem é dar comida a quem tem fa
não num clima. de luta soclaJj me; lutar pela ordem é solucionar os'
como o que - parece -- se, está proplemas do Brasil. Sem a ordem
crlando". econônlicu, que leve a cada lar, a

Por essa afirmativa, Sr. Presidente, cada famflla. do proletariado e do
tem-se a impressão de que nós, co.. povo, ao possibllido.de de viver digna.-

.' munistas, é Clue estamos criando êsse mente, não é poss1vel criar um am
ambiente. Foi, o que disse, em ses- . blente de paz para o Brasfi.· (Muito
sões ante:dores, o Sr. Deputado Dá.":' bem; muito bem. Palmas).
maso Rocha. atribuindo 'ao Partido, (Durante o cUxurlKl do Sr. Cai..
Comunista a 'lIlgérência. nas greves, res de Brito

1
assume n Presldênclá

a. fL'n de propiciar o clima, da agita.. o Sr. Mello Vianna). '

ção. 'OSR. 'DANIEL ,FARACO CS6bre a
Posso rebater esS:lS palavras, fazen.. 'ata) (*) _ Sr. Presidente, pedi a.

do a demonstraçã.o prática, perante a. 'Palavra, sôbre a ata, para falar e~lu-
'Assembiéia, de que não somos nós que sivamente sôore ela. '
concorremos para a formação clêsse ,Ontem, quando proferlaseu dIscurso
'cllma, e, s1:n, a situaçáoeconôm1ca o nobre Deputado dá bancada comu..
brasileira, ,porque- nâo é o Partido nista, com llcençá -de- 6.-Exc!a. tive
Comunista, não somos, n6s, comunis- a honra de aparteá...lo; e, pO: umequl..
tas, que fabricamos pâo àêste,tama.. voco no apanhadotaquigrá.tfco, o prln- ,
nho (exibe um pão) e o vendemos, cípio ,do meu aparte saiu assim no

, em São Paulo, por 30 centavos! (PaZ- "Diário do' Poder Legislativo":
mas 1UlS galerias). Também não é o
Partido Comunista que fabrica p~o .fO curso que' V. Ex<:ia deu a
com as dimensões. dêste outro <ex!- uma parte de sua. argumentação .
be-o), vendendo-o, ainda em S. Pau- pareCe que me põe em desacórdo
10

1
por 00 centavos! (PaZmas nas ga- ""comV•.Excia num ponto".,.

lerias) • Ora, o que afirmei 10i precisamente' ~
Os missivistas, ao trazerem o fato <) contrário:

ao nosso 'conhecimento, denunciam a 1$0 curso que V. Exc1a.. deu a
casa onde foram adquiridos tais pães, uma parte de sua argumentação
que deixo à disposição de quem os parece qUe me põe· de acOrda com
queira examinar. V. Exc1a.".

~ste é p probletr13. que todos os Se.. Estava eu de acOrdo com aqull<~ que
nhores· Deputados precisam compre.. me parecia ser a opinião de' S, Exc1a .•
ender, de uma vez Dor tôdas. O meu isto é, que a crise econômica no Bra
Partido encara a questão' de frente. 51.1. ,é conseqüência, sobretudo, de noss3.
com realidade. As coisas chegaram a. eseassa produção..
tal ponto que um pão. que pode per- Peço :5'eja. feita esta retificação, por
feitri.mentescr escondido na mão, é 'que .continuo sustentando, a. ~esma

vendido por' 30 centavos. ccisa-:.a nossa crise eoonõmi~a. como
> Não é possível que um povo, sofren- em geral tôdas as crises dessa. naturc
do as conseqüências de pollt1ca eco- z<J.é complexa. li: crise de produção.

-nômica verdadeiramente catastrófica, . de distribuiÇão e de consumo. P3.rcce-
deixe de recorrer à gréve. me, entretanto, que prepondera, no
~ preciso, pois, s'e acabe, de uma. . nlOmerito, a escassez de prooução.

vez por tOdas, com essas acusações - Eu' me rejub1lo e meregosijo l:em
.anti-unitárias e ~nt1··patr1ót!cas1 de' todos os Srs. Constituintes, de qual
que somos nós, os comunistas. os per
turbadores da. 0l."dem. Não é .poss1- .



quer corrente partidária, que se empe..
n.t!,am em crlar, 'no Brasil, um clima
dt. concórdia 'entre as classes I'; não
cu' luta. Rea1'irmo, porém. que não
me parece seja a melhor maneira de
criar êsse clima de co~c6rdia o recur..
50 das greves.

De minha parte. tenho !elt.o o posfjl..
'Vf! para remover as causa~ da desar
at~m, Queremos todos a ordem: muitas
'vêzes não con<:ordamos é cem os mé..
toaos empregados para oresta.belecl..
nlento dessa ordem, (Muito bem,'" mu.i.. ,
1(j bem.)

o SR. PRESIDENTE - Não haven ..
dO mais quem queira usar da pa;avra, .
dou 'a ata pCJ' aprcvada.

Acham-se na Casa os Srs. Flávio
,Carvalho Guimarães e Francisco Pe..
reira da· Silva. Convido os Srs 3.° c 4"C)
Secretários para, em comissão, introdu..
z[;.-em no recinto 55. Exclas.,

(Comparecem SS. Excias. e presf.am
o compromzsso.)

O SR. PRESIDEN'I'E - Passa-se à.
,lf.ltura do expediente.

O SR. LAURO MONTENEGRO 
, (3 o Secretário, servindo como 1.°)
, Procede' à leitura 'do segumte

EXPEDIENTE

Requerimentos;

Requeremos a inserção na ata da
,,,,aria publicada no "Jornal do Comér..
cio", em 24 de fevereiro de 1946.

S. S. 27-2-46. - Joüo Cleolns. 
Aide Sampaio. - José AUgUsto. ..:
A imprimir, para ser julgada objeto
de dellberaçáo, oportunamente

Requeiro que, por lhtermédio c.a
Mesa da Assembléia, sejam solicitadas '
do Exmo.Sr. Ministro da Justiça a.'5
in!ortnações segudntes:

a} Porque não foram pagas as gra
tificações dos .Juizes Eleitorais, nos
Estados, correspondentes a junho de
1945?

b) Porque até a presente data. não
. se processou o pagamento das gratl-
. f1cações aos preparadores que traba-'
:lharam para a eleIção' d'e2.... de dezem...
bl"o" cp.ja lisura foi tão louvada pejos
Partidos que cUsputaram 3,5' aleições?

.
c) Quais os 'motivos do retarda-

mento no pagamento da Justiça Elei
toral nos Estados, acontecendo, até
hoje, não ter sido paga aos Juizes
Eleitorais a gratificação de janeiro
Oêste ano?

Sala das Sessões, em 27 de, feverei
ro de 1946.' - Ca.fé Filho. - A im
primir, para ser julgado objeto de
deliberação, oportunamente.

A DalXD-AssinadDs:
ExcQlentlss1mo Senho'r Presidente

da Assembléia Constituinte:
Rio de Janeiro.

" Nós, os abaixo-assinados,' pertecen
tes, sem exceção à classe laboriosa do
Pais que, no silêncio e no· anonimato
trabàlha, ln1nteruptamente, pela nossa
IndEmendêneia econômica, neste re..
canto" de São Paulo, a'um de seu:!!
menores municípios: Ralestina, com
estas credenciais e com a devida vê
nl:;:., vimos à presença de VExa .. 80
ljr,ital'-lhe, como nosso intérprete, a
transmitir à Assembléia Constituinte.
a nossa integral adesão e incondicio
nal solidariedade aos 'Senadores d

Deputados, que neste momento, desa
sombradamente, estão lutando pela
1pvogação da Carta para-lasciua ie
1937. A revogação dessa Caria é uma
mecUda que' se impõe, para que o am
biente de confiança. retorne em nos
sas consciênclEts, na hora mesma ~m

que a Assembléia Constituinte .1cve
fazer sentir a sua soberania.

Com os nossos respeitosos agradeci
mentos, subscrevemo-nos.

Palestina, 21 de fevereiro de 1946.'
- (a)c4,'istides Felix Ribeiro e mui
tos outros. - rnteirada.

PresIdente da'Assembléia. Consti
tuinte - Rio .

Os trabalhadores das Docas e Esti
vadores da Bahia reunidos em festa
pública pedem a Assembléia CO:::lStl ..

tuinte a anulação imediata daCaI"".A
Fascista de 10 de novembro de 1937,
e o fechamento do partido de R.epre
sentacão Popular. mascara do Inte~

gralismo. - Antônio Bernardo· dos '
Santos e muitos Ç)utros. - Inteirada..

O SR. PRESIDENTE ......; Está finCia
a leitura do, expediente.



..' , .. ',

I ~'I' ...,;", .
-.338-

t' .'

AçucarO

No interior do Bl:'asH. lá pelos ser..
tões-on.de· o transporte de Ull1 saco
de açucàr·vãle·· malsqueo.seu. -valor
do custo, o povo se. socorria de-·suas··-
engenhocas. onde ae produzia a ra.. -
padura, o açúcar ete fônna e ao sua
lndispensável "plnguinha". Mas" sur·
giu o lnstituto.do Açúcar e do- Alcool.
determinando que "s6 podiam pro"

àuz'd' os grandes entreMos", ea es
t~s distribuiu. cotas de produc;ão. Os
canteiros vercte-elaros Clue orlavam as

. choupanas. s,ertanejas, desapareceram.
:E não ser{. preciso repetir, aqui, o
que todos sabem do drama do açucar". .

~sse grito isolado de protesto e co~

laboração r.:on:eu sem eco. Não só· ~s

30% de cafezais, que por mais de lO
anos' aliment:lram as to~ueirvR po

·l'ém muito mais ainda. aCl3b~,ra~n

sendc: . afípal, devorados na VO.l.'aí:).:·l1

dessa pCJl1tica isensata vendo-se os
.seus 'opl'letártos, n: maioria, o.rTU1
nados. Se ao valor de 60 milhões de
sacas de café incinerados, se aju..,-
tassc· c valor lntrms:co dêsse enorm~

potenc1al econômico dcstruído;·... ~at11'

gíria. a cifras astronômicas,,· o prejul
.zo da lavoura e da nação. E o fJ.N.
C. • que foi o instrumento de tão
vasta destruição e que tantas fortUnas

,·r-1· ...porcionou à',um -.pequeno llÚ:il~iC'
de privilegiados, 'que previamente co
n::..ccia dos próximos golpes que ia Ví- .,
brar, .ainda hoje, continua flagelan
do a lavoura cafeeira.

cáfé.. ,

A su~ cb:~ " ....... :. cc.:neÇO...l
e1ll 1931, quando como solução á 'Cli3e

· caféelra,· adc'tou-Sf: uma contrll)u~ç.;l\l

obrigatór1a. etn espécie, :para ser quei_
mada. Nesta Casa" multos conhs-eern
a política seguida, mas precisa.·· ser
rel~mbrad.a como advertência ~'p'ara o
futuro, prodUZir o niáxiIno e queimar PeCUáT'Ü?
um terço da produção! Naquel.,. ......:'7t... - .Aos descalabros a que, a. inflação .
po frisei, através de ,artigos J~m-jor-" descontrolada vai levando o nosso
DaiS. o absurdo. de tal política e su- . país, nem se puderam opor. os seus
geri que se tosse a com.pressão. ia. efeitos estimulantes sóbre a - produ..
produção medida de necessidadeab- ção. .
soluta. melhor seria. que se, .compelis":· Analisemos o caso da pecuãtiá. O
sem· os cafeiculto:cs ~o aba:i'iono-cl.e- excesso dos meios de. pagamento V~lU,
tinitivo de 20% dos se:'" cafezaisi por. 16gieamente, repercutir nas caixas dos
qUê, assIm; ticanam exoneraàos '~ bancos que passaram a :rorçar emprés.
despesas de cultivo, apanha, sec,l., timos. Pessoas a.ntes privadas de crédl-

· trans~ot'r-IJ. impostos.~· fretes; . s:icarla, to pessoÍll ou reol passaram a. ma~
burocracia, etc.· e ItS e.reas-destlila- nobrar Jmportâncias consideráveis. '
dn~ a alimentar· f(,gUe!ras ....~~6derian1.Verdade1ra corrida á caça: de' merca..
5~r 'destinadas a outras'· c\ÚtUras . que donas negociáveis se estabeleceu~ por
m.ais· con.viessem á ecopo,Mado·.· seu. todo nosso kinterZan,t. ·Na falta des..

.prop~~etário.-~', ~ . -'. . tas, vieram então ao proliferar oS ne-

Tem a palavra. o Sr. Jal~s Ma...
chado:
."0 SR•. JALEs MACHADO. - ~sr.
1: ....l:ilOcnte, Srs. Constitu1ntes: o 0.5"
sunto de que voo tratar, neste .1nS'"
tante, diz respeito a uma l'p~.,4"'··Hct1

çao qa lavoura e, ao mesmo tempo,
constituí contribuição á. feitura. da.
Carta Constitucional. Como, porém,.
é esta uma das primeiras vezes que
1'0;; em público e a primeira em· qu~
ocupo a tribuna desta assembléia,
peço permissão para ler o meu dia"..
curso. (Lê).

ECONO:tv.lIA DIRIGIDA

O O Jornal, dé .15-2~46, anunciou
· que vai ser, ou já. fol,construlda. no
va ,comissão de tabelamento,se01 pàr.. '
ttcipação dos produtores. Ora, Sr.
Presidente. nesta altuit'.,· .quando já.
DOs ach..9.mos reunlClo~ eI1l assembléh
constitUinte r:: somos, portanto; nm:~..
pa.rte do. poder. público, não poderla...
mos del,...ar de vir clama\, que· jã era
tempocte ser abandonado êsse'ti.po de

'econom.ia. dirigida, que tantas de~"

graças' de ordem moral ..e. matéria!
já tem catisa!1o á nossa Pá,triá: (Mut
to bem).

.,',
•.:. J.•
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góclo3 artificiais, e assim nasceu êsse A situação se retrata fielmente,' Sc..
castelo DO ar: 110.. especulação do ~e" nhor Presidente. na seguinte situação
bú".Um espécime adquirido hoje ,pat· de um criador: goiano que assim m'a
5.000 era vendido- amanhã· por 10.000, confessou; tenho um património supe-
20.000, 30.000, 100.000 cruzeiros. O ríor a 5 milhões e devo 1 milhão de
célebre reprodutor CanaJ.iL ,chegou a cruzeiros. Se não conseguir crédito, es-
casa dos milhões. Tão artificial era tarci falido, pois nesta situação não
essa situação que a retração de cre- cncontrarÉü 1 milhão de cruzeiros pelo
dito ensaiada. pela' Superintendência que possuo. Essa asitua,ção real da pc-
da Moeda e Crédito foi bastante para cuária. E per;plexos contemplavamos
lançar n pecu~xia do Brasil Central o seguinte parad'oxo: nos centros con-
na pavorosa crise. econômica. em ~l1e sumidorcs resti1ngia..se o consumo' e o
ora se debate, ameaçando levar à ru!- preço. da carne subia; no interior a:;
na uma das classes mais laboriosa.s e inverna(~as abarrotadas de gado gordo,
patri6ticas, tal, a dos criadores e inver:.. para o qual !lão há procura e os pr~-
Distas, envolvidas por .essa. avalanche ços caem.
desgovernada de, negócios .fictícios, Lavoura
com repercussão fatal e desastro~a .
sóbre a economia nacional. Era de esperar que a procW'a ::los

E éste.efeito direto da inflação está produtos da -lavoura, prlncipalme"Jte
. sendo maldosamente atribuído ao 'zebn os gêneros de prImeira necessidade que,

que, inegàvelmente, vem tonificando, sob não 56 o iefei'tó da l":l.fiação mn.s, .
de modo admirável' 'nossa economia .. principalmente, pela enorme procura
pecuária, como demonstrou um dos .' dOI) mercados: externos, tivesse. a sua
màis ésclarecidos pecuaristas do 1'r!- . ...fase' de desenvolvimento, no volum,,: e
ângulo Mineiro, o Sr. Afrânio de Aze- no valor. O Jontrár10, entretanto, toi
vedo, em artigo publicado na impren- o que se verificou. A Coordenação da
sa desta capital. Mobfilzação Econômica passou a\:c..

A propósito, vou l~r, Sr. PrQsiden~e, ordenar de tal forma, qUe uma mino-
um telegrama ainda agora.. enviado ao ria passou a se enriquecer rapidamen-
nosso colega Sr. Domfugos Velasco, te através' do i câmbIo negro da ga.so-
exatamente pe~o Dr. Atrfmio Azevedo: 11":1a, do açucar, do sal, do querozenc,

do arame, da: torta, dos' caminhõeli,
"De Oberlâ:'ldia - 26.. SItuação etc. e as indústrias começaram a rea,..

aqui cada vez mais grave. U:-ge lizar lucros iextraordinários. Casos
providências rapidas.. Começuu houve -d; estabelecimento industn~l

debacle de conseqüências impre- realizar, num i só ano, lucro superior
vistveis. Leve conhecimento de... ao seu capitoJ; Investido'. Gasollna,-ao
mais. Abraços. (a.) Afrânio Aze- preço de tabela, não havia. 'A 8 e 10
vedo)". cruzeiros o litro era vendida à vonta-

.. O Sr. Galeno Paranhos - V. Ex. dâ de. I

l1ce~ça para um aparte? O Sr. Domingos velasco'- Há no Bra-
s11 Indústrias com' capltal de 1 mil.llM

O SR. JALES MACHADO -PO!S de cruzeiros que, conforme balaD~t'-'s

não. publlcádos,' tiveram, num ano, lucr.lS
O Sr. galeno p'aranhos-- Segundo de B milhões. iE:1quanto isso, a làvou-

estou informado. a. Comissão encarre- ta e a pecuana se acham na situaçi'.l.o
gada de estudar o problema da p'ecua- que V. Excia:' está descrevendo, com
ria :lO, Brasil Central; de que aliás faz muito realismo. .
'parte o orador, avistou-se com o se... O SR. JALEs MACliADO _ Assim
ilhor Ministro da Fazenda. que deslg-os del1'l..ais produtQs 'controlados pela

.nou funcionário do Banco do Bra.sil
para. com a mesma. se manter em con- Coordcnação.;No Brasil Central, pnn-

.' tato. cipalm,ente em Goiãs. 05 proprietá.rioJ
de criminl1óes l

l a gasolina, pQ1s as es
Q SR.JALES MACHADO - Obriga- . tl'ndas não comportavam os a gazn-

do a V. ,Excla. pela informação. génio, se enriquecêramo Osprodm,.")s
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industriais, de que a lavoura necesst. O Sr. Pessoa Guerra - Então \1'.
tava, chegavam a 10 e SO o seu valor Ex. é uma exceção, permita-me di-
anter1or. A la.voura tinha que supor- ze: .

, tar tudo isso e mais ~. deficiência de O Sr. José Varela - Em meu Esta-
transpol·te. Natural seria que os seus do, do nordeste, a Carteira Agrfcola e
produtos sofressem alta correspondai .. Pecuária' enriqueceu 99%. dos fazen",
te, ressarcindo ass1m os absurdos por.. deil'os daquela região. Sou fazendel'.'o
que estava pagando as mercadorla.s também e nunca me preValeci daCar
que lhe eram essenciais. Nessa hora: teira AgrJcola:-porque antes de ser Ia
surgIa a Coordenação e impunha ~s Z2ndeli'O eu e!'a médico. Mas todos os
suas tabelas, arbitrariamente organi- fazendeiros enriqueceram.
mdas. .. O Sr. Domin{Jos VelCl$Co - Nesse

Por outro lado, os grandes lucros d!ls caso. estão de parabens.
io.dústr1as e os dos tubarões do câm- O SR. JALES MACHADO - 1550
clo negro, neeess1tf.t.vam de aplicação. vem provar1 mais uma vez, o desca-
SUrgiram, então as especulações sõbre labro em que arldava o govêrno,· con
imóve!;:; c terrenos urbanos e as gran-' cedenào favores fi umas regióes e 8
des obras de caráter suntuado ou não outras não. iPalm.asl __ -ftS_ _.emissões .
CUjos valores iam se l!1ultipl1ca'Jdo, à Iam cobrindo os desequjUbrios. O certo
medid.a que o rítmo da inflação 1a .é que a ésses auméntos. corresponderá..
se av~ltando sôbre o da produção. fatalmente, novo encarecimento da.
Resul tado: os homc:J,S do campo fora1.(l vida. e êsse circulo vicioso ie~"arâ. a
Atraídos para os centros urbanos, à Naçã.o á bancarrota, se a tempo não
caça de melhores salários que a la- for desviada do principio a que vinha
VOUTa. não pOdia proporcionar. sendo conduz1da. Não. é tB l:Ielando

aJ.'bitràr1amente. netr.· aumentando sa....
Era. a pol1tica de transformar pro· lárioS-crn--vencimentos. que se mata a.

C:utorel pois tais eram os trabalhad(\~ fome das classes pobres, pois mdo .1sso_
res do campo, em consumidores ·que já foi feito. várias vêzes~ com resu!....

. ãâo os trabalhadores urbanos. A que.. tados negativos. .
da da nossa produçâo agr1cola scr1~ O Sr. José Varela - Quero apenas
~omo foi, o resultado. eSclarecer a V. EX,a que os fazendei....

O encarecimento da vida, conse- ros, no _nosso Estado, sempre possui..
.qUéncla lógica e fatal. A ditadura, que rara gado da. ra.ça muIto baixa. e, com
SG aUmentava,. largamente da dema.go.. a Carteira Agrícola e Pecuária, eon..
gie.,não podia dar outro remédio que· seguiram levar gado do Estado. de
não a elevação dos venc1mentos, que Minas e da Bahia; e.· hoje. os nossos
as greves, antes proibidas, agora. vão rebanhos são superiores _ nâo exa..

. forçando para tôdas as outras classes gero em dizê-lo - 99 % do que eram.
t1.a.balha.doras. exceto para as rurais, O Sr. Ernani Satiro - li: núniero
porque est!lS. coitadas. disseminaâas exageradíssimo. M~lhorou um pouco,
P210s nossos campos, abandonadas à mas não bouve êsse enriquecimento.
SM sorte, l?J~eirament~ à m..argem. da o SR. 3ALE5 MACHADO __ Não
legislação socla~.b:9.Sile;l'a. nao podiam estou negando os grandes serviços
el::gTossar 85 fuelras ao queremiSmo, prestados pela' Carteira AgncoIa e
nao tinham pai. \ I .Pecuária.. .

O Sr. Pessoa Guerra. - Foi no go-\. \ . . .
vmo do Sr. Getúlio Vargas que co..~ O S~. José Bomf(u:z.o - Depois Cl:e
meçou a. funcionar a Carteira Agrícola for cnada a Carteira Pecuária .o
c1 B d B sU Banco do Brasil, desapareceram o

o anca o ra . . leite e a carne do pais.
O- Sr. Domingos Velasco - Mas que O SR. JALES' 'MACHADO _ Na

não protegeu o trab,alhador rural. É pol1tlca do· despovoamento dos ca.mpos,
(J que o orador está a.flrmando. é preciso que se diga. têm colaborado

O SR. JALES MACHADO - SI)U todos quantos preocupados, mais com
fazendeIro e não CO:lscgul fa.vores da. os efeltos q·ue com as· causas. tem pa..
Carteira Agricola: trocinado, indistintemente, tOdas as
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pretensões de aumento de salários das
classes pobres, que gravita.m em t,ôrno
dos~ -centros mais povoados, aquelas
que exata,mente, já se acham, mais ou
menos, amparadas pela legislação m.\~

balhista c instituições _de outra natu-
• reza, provocando assim maior aden

samento do proletariado em tôrno dês~

ses centros, em preju1zo da produção
agrícola e portanto dos pr6prios fins
que tem em vista. Ao lado disso,
clamam e aplaudem, por todos I)S

meios, a -compressão dos preços dos
gênéros de V" necessidade, esgueccn
do-se que o abai~amento dêstes é a
ru1na dos trabalhadores do campo. Çls
maiores desprotegidos, as maiores vl..
times do câmhio neero e, realmente, c
grosso" do povo brasileiro.

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.a
está apontando uma das causas mais
graves da situação econÔllÚca do paIs...

O SR. J ALES lV.J.ACHADO - Pc:,
feitamente.

O Sr. Domingos Velasco ••• porque,
enquanto durante muitos anos as po
pulações do interior pagavam o preço
das utilidades mecanofaturadas ao
sabor dos industriais, eram obrigada.s
a vender as produtos da pecual1a e da
agricultura n preços tabelados n05

" centros consumIdores.

G Sr. José Bonifácio - Tabela
mento unilateral.

O Sr.' Toledo Pisa - Enquanto o
gado era tabelado, o arame farpado
ia· a. 500 cruzeiros o rõl0.

-O Sr. Domingos Velasco - E o sal
& 200 cruzeiros a saca.

O SR. JALES MACHADO - Mau
grado saudades· dos enriquecidos Co
Estado Novo, precisamos deíxtLr para
trás êsse tipo, estadonovista, de ecc
nõmia dirigida. Acabemos, para honra
nossa, com todos êsses Institutos de
economia dirigida. Acabemos, para. ,
honra da nossa economIa.

O Sr. Galeno Paranhos - Lembro
ao nobre ora.dor que a. crise da. pe..
cuálria tem raizes mais profwn<laS.
Quando da crise de 29. houve o rea..
Jtwt.amento de 34. 'para aten<i~r àst~

tua'r)ão dapecuáría, que mais sofreu
oom a. política cambial do govêrno.

A~CIl"a, já. está am;parSJda pelo t'lna:n
cia.mento econômico; 'entretanto, O"
pe,CU3.r!stas estã.-o sofrendo. TC'ilho
recC'bLdo conlnuamente teloegrama do
BrEusil Ce"ntral, pe-dindo providênoias.
Acredito, que as causas sejam mais
p:,ofundas, devIdas à falta de trans..
porte e tambêm à guerra .. Os nOOS<l6
pecuarIstas estão de fato pa.ssa.ndo
por uma crise semprooedentes. Lem
brava, todaovía. que não poo,e ..atrib1llr
a culpa aogovêrno, peLas suas !altae,
pelas sua.s dl!1eul:dades, mas, sim, à
crise qu.e tanto aoa2'ou a econ-cmta <to
mundo Inteiro.

O Sr. Eduardo DuviVier - Ni'i,o
desconheço que as causas gerais J>OC5
sam influir na crise... da pecuária; maa,
é pri::u:lpaImente responsável por
essa crise o govêrno, pela sua inteJ:
ferêIlicía infel1z no m-erea.do de carne.

O Sr. Domingos Velasco Muito
bem.

O Sr. Eduardo Duvivier Sabe-
mos •que a produçãü bOvina é regu-
lada por 50% de fêmeas e outro tanto
de machos. Se tirannos5% de ma
chos para reprodução ficarão' 46%,
que· têm de ser abatidos; acrescen
tando a essa. c1fra 15% de fêmeas
inutilizadas, teremos que o a.bate ne
cessário é de 60%.

O Sr. Domingos Velasco - Perlei
tamente.

O Sr. Eduardo Duvf.vier - .Ao in
vés de s·e determinar o abate peJa
produção boVina, determ.!n.ou-1SJe 8J"

bitrànamente Prtr' d1as da semana.
o resultado é que 5end\.o êsse ~bate

inferior à. produção demachoi e fê-
meas inutiliZados, sobrou goooO, que
1'1cou gordo, enchenodv as lnvernada.e,
e dl;l.n,do resulta..do inteiramente opa5
to àquêle que o. govêmo ha:vla pre
visto: atmlê'Ilto dos reba.nhos. As
sim, todo êsse .. gado destina.<Io
ao cerre está. nas 1nvern1bd~

está consumindo o sal, está engo:'
dan-do e emagrecendo, .coo.t'orme a
época. de sêcá ou de água.. O resul
tado da interferência governa.mental
!bi, portanto,. inteiramente infeliz e .
contraproducente para o a~ento d~
rebanhos. Além disso, reduziU-se de-
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.
maLs o abate, privando o nosso mer
cado da. ,farinha de Ô380 e da farinha
de carne, 'elementos' essenclais à agri
cultura. industrial.

Peço lic~nç'a a V. EX'. li agora que
estou; com sua permIssão, dando êsse
8Jparte 'para respcmder, também,'a
uma. alegação aqui feita em seu diB
JJurso exatamente na hora em que eu
entrava ne~te recinto, no sentido de
que o Íi.nanciamento ,dC' Banco, do
Brasll havia determinado o desapa
recimento do leite. Permita-me' dizer
que essa aflnnativa não é exata.
. O Sr. Pessoa Guerra - Per.fclta
mente.

O Sr. Eduardo, Duvivier - A fal
ta' de leite, na' C~'PitaJl da RepúlbMca
ta.mib.ml provém da i'nterferência .in
fie11Z do govêmo~, no abastecimento.

O Sr. Lufs Viana - O .apart:e de
V Ex.a vem provar que a crise.'da
pecuárta nada tem a vêr com a crise
n~c1onal, " ~

O Sr. Hugo Carneiro - V.' Ex.a
dal1cença para um ·aparte?

Ainda hontem, ouvi, de pessoa à,u-
torlze.da, a revelação impressionante
de que somente em Barretos, isto é,
no ma.1or centro invernista da Árilé
dea. d'o Sul. o &eU maiar centro dis-

• tribwdor. também existe um. rehanho
óe setecôntos, ~ cinqüenta- mil bois
gordos, superlotando os ca.n1.IpOS, à es
pera. de proVidências do govêrno para
ser abatido. E se êsse gado não fór
aba.tido até' junho próximo, uan:a. gran
de ca,lamldad:e ameaça os 1nvern1stas
e crIadores, de vez que. nessa época, se .
inicia a fase do em.a..grec1mento, fa-
vorecen-dl). 'Por outro lado: os frl:go
rlflcos estrangeIros nas' suas mano
bras as?eculatlvas pa.ra baiXa, como
áea.ba d'e a.contecer com o boI gordo
que ca.!u de Cr$ 70.00 para Cr$. 56.00
e Cr$ 54.00. Essa. fartura can·trasta.
dolorosam~te com .o espeté.eul0 das
intenntná;vels fUas sofredoras da ca.r
ne nesta Capital, onde as gramas são
quaSe mendlgad'3l$ pela popul:ação ca,
rf<>ca.. Era o caso doo componentes
da matéria secundarem à. atItt.1Óe· :~e
V. Ex. G- nessa tribuna e clamarem
petas prt>v1dêriclas que não mais de
w.m ser retaJrdadas para pOT têrmo.

I

a êste estado de verd3ltLeira cata.m1-
dade Ipública. \'

O !Sr.~ Eduarclo Duvivfer - O que
eu desejava era' esclarecer.qtte a. crise
do h~ite provém do arbitram,ento do
preço feito sem atenção ao custo da.
produ.ção e com d'esprêzo dos :fator~s

da produção. .
I '

o SR. PRESIDENTE - Atenção!
h2, lJJtn orador na tribuna. .

O 'Sr. Eduardo Duvivier- Perfei
tamente. Atendo a \ V. Ex. a Mais
tard~ desEm'VO'lrverel o assunto, na rea,-
sião Oportuna-.' ,

I'
O SR. JALES MACF...ADO - Agra

deço la V. Ex. o aparte que me di
rigiu,1 .com o qual fica responclldoo
a,rgt:Il1ento do r.obre colega, Sr. Ga
leno J?arnnhos. "'-_.

A !teraPêutica parã-nâss'és 'males
todos, sabem: corte nas despesas; de~

flaçãÓ .lenta com os superav1.tsor
çamentârios, llberCl,ade sObre tôdas as
formas e justiça como garantia da
paz social: rumo aos campos, traba-
Ul0, sacrifício. .. ,\"

A real1zàç!io dela entretanto. não·
po~er obra da clltadura. 'que ar
mou lo d.os-'em que nos"debatemos,
não é evidentemente. para o govêmo
fraco ide autoridade moral. Para rea
llzá-~é antes de tudo preciso espí
rito <:te sacr.J'1cio, dcstemor da 1mpo-'
pularldade atual e da resistência pas
siva, resfgIução para suportar criticas
injustas e' negatIvas a espera. do pro
nunc1amento do futuro. Os exeiP
pIos de Campos Sales, Joaquim Mur
t1nbo~ Osvaldo Cruz, ai esta,o. 'Govêr
no pa.ra tal oera 56 poderia v1r de
urnaS livres.
~Nã6· há negar que a última mani

festação das urnas, sofreu manifesta
1nf1uência do reg1me ditatorial.· Nem
por ~oachaxnos que o atual govêrno
não está em condições' de levar avante
esta obra" de restauração nacional. De
verá ~tes ãe. mais nada, .llbertar-se
de compromisso~ eleitorais, restaurar a
paz dos espiritos, fazendo por todos .0:
modos. o congraçamento geral, para o
qual,!lamentavelmente, náo 'têm" con-·
corrido alguns dos seus Interventores,
que, antes, a. tein perturbado na Anela.

..de restaurar nos munielpios a. máqulna
eIelto~lsem1-desmo:o.tada pelas' fôr-
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, <;as armadas, em .29 de outubro pas..
sado.. · ,
Eb~a dura l1çã.o de economia··· dirl..

.gida; que tanto tem assolado o nosso
patrimõnio moral e material, há de
ser aproveitada pelos que nesta hora,
têm sôbre os ombros a responsab1l1..
dade de estruturar a nossa Carta
Magna. (lvJuito bem; muito. bem.
Palmas) .

(Durante-o discurse do Sr. Jales
Machado, assume a Presidência o
~r. Lauro Lopes, 2.° secretário>.

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Rui
de Almeida .cedeu a palavra ao Sr. Bar
reto Pinto.

O SR. BARRETO PINTO (pela
ordem) -. Sr. Pl'e~:id.ente, agradeço
:a gentileza do nobre colega, Sr. R.U!
de Almeida, cedendo-me a palavra
nesta parte da .sessão destinada, ao
expediente.. Faltando, porém, quatro
minutos para seu término, pediria a
'V . Ex; conservasse mmha inscriç21.o
para a próxima sessão.

.' f

O SR. PREsIDENTE -- V. Ex. serâ
atendido.

O SR. PRESIDENTE - Tem a po.~

lavra o Sr. Deputado José Augusto

OS-~. JOS~AUGUSTO - S~·

nhor Presidente, desisto da palav:a
porque faltam apenas 3 mínutos para
terminar a hora do expediente.

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Sr. Presidente, aproveito os três mt
nu~os que restam da hora do expe
.ciente, para dar conhecimento à as
sembléia Constituinte do segu1n~e

manifesto, lançado pela Coml~ão

Paulista· pro Revogação daco.rta de
37, constituída dos Srs. Júllo de Mes
quita Filho, General Miguel Costa.,
Armando Sales - pelo Partido Reoll
bllcano .Progressista; Martins Costa.
eá.1o Prado Júnior_ e Alip~o Correi;)
Neto, pela Esquerds. Democrática:

UA 'Comissão Paulista Pró· R~·

vogação da. carta fascista de 1937
.é a expressão da. decisã.o unitArt3.
dI) povo de São Paulo, de lU':lir
pela conqu1~ta da democ~':1a
para o povo brasileiro e o pro..
gresso de nossa Pátria.

Neste momento, as atenções de
tOda 'a Nação se voltam· para eSSa
soberana casa do Parlamento
Constituinte, exIgindo dos reprf'o
sentantes eleitos pelo voto UV1·e
dos· seus concidfcl.dãos, uma dd-f'l..
nlção democrá.t1ca, votancto p9..
trlôt!camente a revogação da cal"
ta. fascista de 10 de Novembrc
ae 1037.

Depois da guerra patriótica, na.
qual os povos do mundo intel'::o,
destruíram os exércitos da r;el:.l~

ção e do fascismo, novas canal·
ções de paz, de progresso e de..
mocracia em tôda a- terra;, e em
nossa Pátria surgiram.

Nas eleições de 2· de dezembr.~,

votamos. todos com os olhos fixeIS
num futuro melhor para o Bra.')H
e para o nosso povo. A acorri da
em massa des brasileiros ao pIeI..
to eleitoral, slgni!1cou por 51 50
a repulsa ~o anterior regime de
reação, de terror e retroce.,::!o
pata o fascismo. Representou, a.
mais formal condenação ao Esta~

do Novo e à sua lei básica, tI
lha dos compromissos e concho.
vos do govêrno de então com o
setor mais reacIomírio de fôrças
econômicas internacionais, ·com
sede em Roma e Berlim.

O povo sabe que a carta de lO
de novembro, inspirada por RiU"!!
e Mussolin1, feita por brasUet:os
nnti-protríotas, ligados aos ag.:!]\
tes tjQzl-1ntegrallstllS. é tão trp.·
mendamcnte reacionária que,~p,·

rante um povo como o nosso, tra·
dicionaImente heróico nas luta:;·
pela liberdade, não conseguiu :seI
aplicada em sua totalidade. ~e~

Meram as mãos do que, c~m

aquela carta., tentaram liquida,r
a ctemocracla. brasileira. Entre·
tanto, sua própria existência. em
épocas em que o mundo estava
ameaçado pelo terror fasci;)ta,
trouxe a desgraça à nossa Páttia
e a. miséria. e a. tome ao nC>5SO
povo.

Hoje, quàndoaproprla ex!s~ ..
tência dêsse Parlamento é B lle··
gação dessa· carta outorgada ac'
nosso povo,. contra. a sua. vont.a~
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de, nada mais justifica a vigên
cia da mesma. nem sequer a pre..
sença do ditador, ')orquanto jé
hoje existe um presidente elelto,
pela 'vontade do voto popUlar. c
qual "jurou defenqer o bem do
Brasil e o lnterêsse do povo. Unl3
carta' que servlup~J.ra sufocar ~s

ilberdades não pode subsistir nem
mais um momento. nesta ép'J~('

em que as conquistas da demo..
cracia no Brasil e em . todo J
mundo, abrem nOVO:l caminhos
para o nosso progresso e emanct
pação.
. O povo, que tudo ofereceu pa1"~

ajudar a vitóda das fôrças deo:
mocrátlcas sObre o eixo agressl.lr,
sofrendo com heroismo as con~e

,qüências da guerra, piora'ÍC3.~

pela ação de sa.botadores e aprr.,.·
'veitadores, quer marchar para b'

!ren~ em busca de melho .....~
dias, de melhores condições de
vida, livre da miséria e do atrCJ,~")

Nesta luta em que estamos em
penhados pela revogação da caT~a

fascista - a maior ,ameaça at laJ

à. Democracia ;..- exigimos de ao'i
50S representantes a prime1ré:o
demonstraçâo prática de que nãe>
irão trair o mandato popular. !S~

é, que votem 'pela revogação ime
diata da carta de 10 de novem-
b~. ~.

Na luta pela unificação dai;
fôrças democrá.ticas é hoje R

carta do Estado Novo. o ma1'it
obstáculo que"temos à frent.e C
próprio Partido majorttário.. 'J

próprio Presidente da Repúb11:'l.
que. no seu discurso de posse rua
ni!estou o desejo de ser o Pre"il
dente dos brasileiros um e outr.)
necessitam. da revogação da caT-

o ta fascista de 1937, porque com o
a.poio que deram 'a esta... revog,t.
ção, abrirão um largo caminho de
cooperação de todos os brast.~1-

. ros que desejam um Brasil' demo
crático e progressista.

Aos representantes, poIs, de
todos os Partidos políticos n~

. Parlamento, eleitos pelo v.oto ., j
pular e que aos seus eleitores Pl"t·
meteram ser seus fieis represen-

tantes, uma exigência faz o povo
brasileiro - a revogação urgent.e
da carta fasci5~a de 10 de Doveln
bro de, 1937." ..

Era o que tinha a. dizer (mu!t"' ,
bem; muito bel1~. PalmfUJ) ,

. (Durante o' dl~urso do Sr. Do..
mingos Velasco, assume a Presi
dência o Sr. Melo Viana).

O SR.. PRESIDENTE - Está .!lnda
a hora do Expediente.

Passa-se à Ordem do' Dia.

Compare<:em mais 70 Senhores-
Cons~Huintes: .

Partido Social Democrático

Pará.:

Duarte de 011veira.··
Carlos Nogueira,;.
Moura. Carvalho.

Maranhão:

Clodomir Cardoso.
Odilon Soares ~

Luis Carvalho.
José Nelva.

P1a.U1;~

Renault Leite.
Areia Leão.

Ceara:

Frota Gentil.
Raul Barbosa..

Rio Grande do Norte:

Deocléclô Duarte.

Pernambuco:

Etelvino Lins. .
Jarbas Maranhão.
Lins de. Albuquerque.

Bahia:

Aloisio de Castro .
Reg1s Pacheco.
NegrelrC/s Falcão .
.VieIra de Melo.

'. Espirito Santo:

At1l10 Vlvaq:Ja.
Alvaro Castelo,



Rio de Janeiro:

Eduardo Duvlvier.
Paulo Fernandes.
Getúl10 Moura.

'Brigido 'l'inoco.. .
Minas Gerais:

Melo Viana.
Benedito Valadares.
Jusce11no Kubitschek.
Bias Fortes.
Cristiano Machado:
Gustavo .Capanema.
Milton Prates.

São Páulo:

Gofredo ,Teles.

Goiás:

Guilherme Xavier.

Paraná:

Flávio GUimarães.
Roberto O.asser.
Munhnz df:: Melo.

.João Aguiar

Rio Grande do Sul :

Gaston Englert.
Bittencourt Azambuja.

União Democrática N acionaZ

Pará:
Agostinho Monteiro.

Ceará.:

,'/',
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Distrito Federal:

Hamilton NogUClra.

RIO de Janelro:

Romão JÚmor.
Soares Filho.

São Paulo:

Romeu Lourenção.

Partido Trabalhista 13rasflel:-o

Distrito Federal:

BenjamIn Farah.
Vargas Neta.
GurgeJ eto .Amaral.
Segadas Viana.
Baet~ Neves.
Amómo Silva.
Bll1'reto Plntl..,

Rl0 de Janell'c:

AbelardO Mata

Partido Republica.n.o

Maranhão:

Lino M~(:ilad.o.

Sousa ,Lt:ão.

Serg-lpc.

DurvaJ· Cruz.

MInas Gera1s:.,0
Ja<:1 F1gut:lredo.
Berna:des Filho.
MárIo Brant.

Benl Carvalho.'
José de Borba.

R10 GranClfo do Norte: I o

FerreIra ae Sc.usá.

Paraib~ .

Adalbtlrto Rl beIro.
Osmar AqlilIlC.

PernRlllh'ICU:

Uma Cavalcanti.

AlaeOas~

Mário Gomes.

Bah:.a..

Aloisio de Carvalho.
Rafael Clncurã., '0

Partzdo Democrático Cristllo

Sio Paulo:
Manuel VItor.

Partido Popular' Sindicalista

Pará:

o Deodoro Mendonça.

o SR. PRESIDENTE - Em vota
ção a Indicação n.o 24-1946, do' Se
nhor Otávio Mangabeira. e outros,
propondo a nomeaç;:lO de uma comis
são pa't"aelaborar projeto de normas
gerais político-administrativas doPalS,
até. a promulgação da nova Consti-
tuição.' ,

Tem a pal~vra o Sr. Otávio Manga-
beira, • .
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. O SR. OTAVIO MANGABEmA
(Para encamtnll.ar a, VUl.t/.r';UlJ) ~~aL

mas) - Sr. Presidente, o llder do
Partido Social Oemocrático, a quem
prestó as homenagens do meu mal0l'
aprêço, extensivas aos seus liderados,

· aludiu, desta tribuna, a situacão de'
· vencedor, que atriblii ao seu Partido.

1<'ê-lo com tanta emase que nuo .1'e
sistó ao desejo de, "data ven1a" de Sua
Excia, opõr-Ihe alg1.tns embargos.

li: o caso, Sr. presidente, que a União
Democrática Nacional e seus al1ados
na eleição de 2 de dezembro' último
advogam, perante a história, perante
.a verdade histórica, a tese, o ponto de
vista de que, se ficaram em minoria

-no referido pleito, nem por isso per
deram o cHreito de reivIndicar para si

· as honras da vitória, na campanha
geral brasileira (Apoiados), de que o

:pleito de2 de d~zembro foi apenas um
episódio (Muito bem. Palmas).

'Tudo depende do prisma por que se
encare o fenômeno. Se a vitória coo..
slste, imicamente, na posse pUra e
simples do poder, isto é. do cofre das
graças, ou seja do que se chl'lma. num
têrmo da gúia, o "queijo" (risos), não
hà . negar que fomos den·otad'os.O
"queijo" não está conosco (risos).

Em situaçóes como l:i. acual, iJlJl' sua..
· natureza indefinidas. para não dizer

enigmátlcas - e vIsto que estamos far
tos de saber como as coisas se passa..
raro - o "queijo", Sr. Presidente~

,costuma ficar instalado ,no toDo de
· um pau de sêbo; de modo que os fell..
· zardos que o dlsputam, a pretexto de

que tiraram a so:'te na grande loterta.'
da. eleição, redobram de afã e ~10,

· para eV1tar que, no melhor do gOsto,
escorreguem e venham abaixo, como

, às vêzes acontece (rfsos). ,
, Mas se a vi~ria, como acreditamos,
é alguma coisa de mais belo, se a vi..
tória. Sr. Presidente. se mede. de pre-

" ferêncla, pelos ideais que triunfa.ram,
pelos principias que prevaleceram, pela
pregação que vingou. em suma, pela

· bandeira que; terminado o combate,
apareceu tremulando nos cimos .da ci
dadela. então não há contestar que

, fomos. nós outros. os vitoriosos. (Muito
bem.. Palmas). .

Não baseio, meus, senhores, a mi
nhaafirmattva em conjeturas ou hi..
P~teses .. ,Tomo por base unicamente

os' fatos, e os fatos 'são mUito recentes,
para que todos . gregos e troianos, os
tenhamos bem vivos na memória.

O Partido Social. Democràtico, a que
não me. falta hombridade pára que
não renegue. seu passado, o Partido
Social Democrático toi o Estado Novo
e a ditadura. Nós, 05 que arvoramos a
grande legenda de Eduardo Gomes
(palmas), fômos a resistência demo
crâtlca. A ditadura caiu, para nunca
mais levantar~se (Palmas>. O Estado
Novo reduziu-se a .escombros. A de..
mocracia, cujo nome chegou a ser
proibido que se escrevesse de· públl..
co, qual se fôra pornográfico, a de w

mocl·acia acabou por se impor de tal
maneira que noje aqui estamos, con.. ·
fraternizados, para o fim de jurar
fidelidade às instlttúções llvres. (Pal
mas)

DisSe, Sr•. Presidênte, .que !ômos a.
resi"têncla democrática. ~---préc1saw
mente porque o fômos, e continuamos
a ser, que nos sentimos no dever de ,
honra de trazer a debate a indicação
que ora se vai '\ootar.

Lamentarei que se confirme a ver..
são' de que a honrada maioria se acha
impedida, nos seus movimentos, pela
camisa ãe-rôrça-·-de. uma questão fe..
chada, quando a verdade é que rião
se .trata, na· hipótese, de um caso
partidário, mas de uma. alta questão
de pr.iD.cíp!os; em que se põe em jôgo
a consciência jurídica e pollt1ca, de
quantos sejam chamados a mani!es
.tar..se pelo voto. (Muito bem.)

Atente bem a honrada maioria: di
zer que esta Assembléia· Constituinte
não. é competente para elaborar um
ato institucional, que, é claró, não será
lei ordinária, mat um ato tipicamente
de caráter constituinte, que está por..
tanto, na-órbitâ 'do poder coÍlstitutn-
te, é um clamoroso absurdo. Mas há
outro absurdo ainda. maior: é o de
recusar a esta Assembléia de' legisla
dores eleitos aut<:lrida.de para legis
lar, quando se reconhece, ao' mesmo'
tempo, ao Poder Executivo, o direito ~

.de o fazer I
Atente bem a· honrada maioria: o

povo, tôdo êle, recebeu em expectati~

Vil. simpática os poderes eleitos üa Re..
pública; e êrro grave cometerão êsses
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poderes eleitos,' se procederem de mo~

do a incorrer na desconfiança,' (pal
mas), quando o primeiro fator de que
dependem os govêrnos, sobretudo nas

. horas de crise como a que estamos vi~
vendo, é' a con!iança dos governados.

A Nação, ainda cheia de b.prcensões
e de dúvidas, anseia por ficar certa
.de que já se restaurou, neste 'pa's, de

I tato, a ordem jurídica; prec1sa de 50...

ber, com. segurança, que as ~.utorida~

des que a goveI"nall1. são autoridades
~legitimas, exer~endo poderes legíti-
mos,. isto é, fundados cm.le1, e só é
lei de verdade a que promana do
povo, pelo órgão de seus representan-.
teso (Muito bem.)

Por que havemos de ir de encon
tro à. opinião do pafs, quando é tão
facil ir ao seu encontro, e o regime
em que entramos a viver é, e deve
ser, antes de tudo, um regime de
opinião.

Se, todavia, a honrada maioria
perseverar no propósito de recusar
seu voto ao que propomos,' em têrmos

· de tanta amplitude, o que nos cum
pre, a nós oútros, é pennanecer na
estacada. e nela redobrar d~ vigilân
cia, opondo~nos, firme c 'intransigen
temente, atôda sorte de autoritaris
mo .que tente reviver neste. pais, em
nome da resistência democrática!
(Muito bem; muito bem. PaZmas no
recintO e nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o Sr. Guaraci Silveira, para.
encaminhar a votação.

O SR. GUARACI SILVEIRA
(Para encaminhar a votação) Se
nhor Presldente. Srs. Constitu1ntes~

·a bancada tnbalhista, silenciosa e
'respeitosamente, ouviu tôda a cUs
cussão, sõbre a matéria, estevé-atenUl.
a todos, os debates que se travaram
nesta Casa. Reunida durante cérea
de três horas~ estudou a sua posição
em face do assunto que está sendo
apreciado.

.Não teve em. Vista qualquer -inte- .
rêsse partidárlo, mas simplf!smente a
sua responsabilldadeperante o' elei-

·torado trabalhista, sereno, tradicio
nalmente rellgióso, que aqui nos

· mandQu para darmos, no mais breve

espaço de tempo' possivel, a Carta
Constitucional de~lnitlva ao pais.

Dizem que os h02l1ens·são o que
pensam, mas, na realidade, os ho
mens pensam como sentem. Pode
mos dizer que Iiós sentimos com o
eleitorado trabalhista, que nos enviou
a· esta Casa, com o eleitorado cujas
preferências .foram manifesta.das no
pleito de 2 de dezembro.

Depois de estUdar e debater,' den
trá de n05SO PartIdo, serenamente,
coin ampla l1berdaõe, o assunto em
questão, a. bancada do Pal'tido Tra~

balhista vem apl'escntar aos nobres
Constituintes .0 seu ponto de vista
num. documento escrito. Esperamos
para êsse documento o mesmo res
peito que temos man1!estadQ para·
com o ponto de vista de todos os
nossos ilustres colegas:

'1A Assembléia Nacional Oon's
tltulnte .foi convocada com a fi~

nalida:de precípua de elaborar
uma Constituição para nosso
país, e o Partido Trabalhista
Brasileiro, fiel à incumbência que

. recebeu de mais. de. um milhão
de leitores que sufragaram nns
urnas os nomes de seus candida
tes e dirigentes, deseja. desempe-

· nhar êsse mandato sem qualquer
outra preocupação senão atender
aos imperativos da hora em que
vivemos, integrando o Brasil num'
regime democrático e responden
do aos anseios do povo, na revi
são dos conceitos tradicionais.

Ã elaboração da nova Carta
· Constitucional não pode nem de
ve ser retardada, pois. no consen
so geral, á' Constituiçâo de trinta
e sete está, em muitos de seus
cUspositivos, está de. acÔrdo com
aqueles lmperatlvos e com essas
aspirações. Aliás; dos vinte e se
te itens do ártlgo 2.0 dos Esta.-

. tutos do Partido, muitos prescre
vem a reforma coIÍobtituclonal.

Para realizarmos, entretanto, o
compromisso que assumimos pe
rante o nosso eleitoraào, llãopo
demos admitir a simples revoga..
ção da Carta vigente, pois Isso
seria este.belecer o regime da dI-

· tadura B.l!S0ruta, contrariando o
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espirito qúe presidiu a convoca.
çáo da AssembléIa, e criando um
grave problema em face da exis
tência de' Inumeráveis atos legis
lativos fundados naquela carta..

A elaboração e aprovação, "com
a' maior urgência" de um projeto
de normas gerais, pelas quaIs se
deva reger a vida ):}clítico-a.dm\.
nistrativa do país, até a nova
constituição, não nos parece,
tambêm, aconselhável. Essa ur
gência seria,", por certo, causa
bastante para que tais normas
viessem eIvadas de falhas" maior':'
men te no que diz respei to aos
direItos e defesa da própria de
mocracia, que ficaria por longo
tempo desampar:lda., tais são os
cuidados exigidas pata sua ma~

nutenção, para que não seja ví
tuna de excessos prejudiciais.

O sr. Hermes ["ima dá um aparte.
"O SR. QUARACI SILVEmA

Devo dizer a.o nobre colega. C!.U~ a' ~ei~

tura clêste documento não Jcve ser
perturJJada até que a Casa safba exa
tamente qual o pensaIl1ent~ dE' meu
1?'lrtido(muito bem). Terei. depois,
multo prazer em responder a Qualquer
aparte dos 51's. constituintes (Palmas
nas galerias) .

Prossigo na leitura:
Não é possíçel a elaboração de

um. Estatuto, mesmq provlsório,
sem grande perda de t~ro:p<.}, es'{)t;!.
cialmente porque vivemos eias de
cOrJ,vu!são espiritual e ideológica•.
corno conseqüência de UCl fenô
meno tra.scenãental, - o esgota
mento dos principias ínppirado
res do velho Jiberallsmo de sen
tido individualista, para elar lu
gar a uma no\'a era de melhor
compreensão entre 05 homens. fato
êsse que exige demorada medita
ção em tõrno de tlrobteu.ta~ de
grande enverga.dura.

. Além do mais, a vidã" de uma
Nação não depende, apenas. 'de
normas politicas e adminIStrati
vas, mas importa na e.s:lstência.
de um complexo de princlpíos que
ultrapassam aquelas oormfloS. para
,atingir a própria estrutura do es~ .
tado.

Devemos ainda consldcl'ar que
a CO-existência dos do~s poderes,
o executivo Co o teglalattVI), o-rl,\\,n
dos ambos da vontade do eleito
rado, e êste último soberano. me
nus quanto ao mandato presiden
cial, já constitui uma limitação
da Carta de Trinta e Sete. em
tudo quanto não se atenha ~ ad
ministração e defesn. da aemoct"a - ,
eia, expressada pela vontad2 do
povo.

Eleito para a supremit magls ~

t'ratUta do .~?-is. {) SI'. Gerlet3.1
Eurico Óaspar Dutra, no sen alto
.:lescortínl0 confiam, não somepte
as tõrças que o apolam, como tam
bém outros partidost;lue ab:::-lram
ao Chefe do Govêmo um !argo
crédito' de confiança. .E:~tamos
certos, por iS50, de que S. Exce
lêncIa usará discretamente do~ 'Po
deres constitucionais, lndo aI,) en
contro dos que deseJam ver. sem
ta:rdan~a.,' \) advento danõva- era.
constitucional. E' ~sse o ,ensa
mento da Bancada do ·Partido
.TrabalhiSta Brasileiro, que se
mantém no firme propó$tto de
fugir a tôdas as dIscussões que
r>erturbem a marcha.· de trabalhos
cpnstitucionais propriamente di
tos, Jl.té_. que tenha cuinprido' o
dever de cóiístituinteS;-que- lhe foi-
impOsto pelasoberaIlia do eleito
rado que aqui náo nos mandou

, para VOUlr um estatuto provisório,
mas para elaborar unla cartaconS~.

t1t\1~icnal d.etinit~va n:J. altura dos
anseios de todos os brasileiros".

A. decla;raçáo 1)'tesentz ~Qi ac..es
cida de umft deliberação formal do
DOSSO Part1do. Temos a certeza. ~bso

luta -.pela palavra autor1Zada~ náo
s6- do Sr. Presidente corno do ilustre
líder da maioria - que a Carta de
1937 não será, de maneira al~uma,

usada para coibir os direitos dos bra.
sUelros.

O Sr. Toledo Piza - Mas sera.
sempre um fa.vor, "e nós queremcs Ji~

beràade como um direito e n'ão como
faVor.

J Sr. C'.Lires de Brito - V. Exce
lência dá. licença para um aparte? .
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O' SR. 'GUARACI SILVEIRA
Um minuto, para que eu tC:J.'minc o
meu pensamento.

O' PartIdo TrabalhIsta Brasileiro,
cuja declaração me foi dado fazel',
c011)promete-se, entretanto, n ficar ao
lado da ba.ncada de qualqlHá' partido,'
para protest:lr contra abusos tjllper
.venientes, que venham ferir direitof
dos cidadãos que êle defendr. mtrrm...
sigentemente. '

Estou pronto agora a responder al1s
apartes com que fui di&tíngultio. mas,
infelizmente, não sei, como Santo
Agostinho, ditar três ou quatro obras
ao mesmo tempo, ou responder, simul
tâneamente, a diversas interpelnçÕes.
(Dirigindo-se ao Sr. Caires de Brito) :

O nobre colega tem a pal~vra.

O Sr. Caíres' de 'Brito - Como ,ex,-·
. plica. V. Ex. o estado de sítio es
tabelecidona Nação, baseado. j:~:;ta

mente, nos atuais poderes ctoPrest
dente da República. proibindo. inclu-

"sive\ reunióes em recintos techado5,
.sob 'pretexto de carnaval?

O Sr. CarZOf) Prestes - V. Exce~

lência promete; mas quando chega a
hora, vota pela Carta de 1937. No
futuro sàmente· é que vota contra.

O 'Sr. Gurgel do Amaral - Tanto
é verdade. que o Partido 9ro.tes1;~U
contra as arbitrariedades que, 'ie dizm
terem ocorrido no pais, assinando re..
querimento do Partido Comunista, no
'qual se protesta e se pede ao ljovêmo
esclarecimentos· a respeito.

O SR. PRESIDENTE -Advirto ao
. nobre constituinte que está es~otaao
o seu t~mpo regimental (TrOCa"ll,-Se
diversos a,par:tes).

O SR. GUARACI SILVEIRA
. Sr:. Deputados, nós fazemos leis para
o povo. Devemos portanto ~e!' ospri-

O n'meiros a obedecê-las. Sr... reSl-
., dente .advirtiu-m~ que está esgOtado
o meu tempo de ocupar esta tribuna.

O Sr. Mauricio CT1'abots - A Cons
tituição de 37 não foi feita pelo povo.

O SR. GUARACI SILVEIRA ..
Sr. Presidente. peço um mtnüto !Jara
completar o meu pensa.mento: repu
tando 'embora o pensamento dos, no
bres colegas de, outros partidos. o· Par-

tido Trabalhista Brasileiro vota contra.
à indicação que está. sendo descutida,
(Muito bem. Palmas).

'o ,SR. CAMPOS VERGAL (Para
encaminhar a votação) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o Partido
Republicano Progressista também :;e
manifesta, através da l1'.1nha palavr,a,
e votará pela lndicaçãoMangabelra.
(Palmas) •

Compreendemos que a Assembléia
Nacional Constituinte deveria como
deverá. permanecer com seus direitos
absolutos, ilimitados e soberanos, para
bem conduzir os destinos do povo bra
sileiro. fazendo valer suas prerroga~

gativas, e não vivendo de graças ou da
benemerência de terceiros.

Somos, portanto, contra os vestígios
ou resf-duos dos principias que alimen
taram a ditaAura que organizou 'a
Carta Constitucional de 1937. (Pal
mas) •

Assim, pois, repito o que disse num
aparte há poucos dias: convidamos de
boamente a llu,stre e -digna bancada
da maioria, luando tomar essa !ni~ia

tiva - o que fará dentro de, poucos
minutos - a segurar com mão '. J:)as..
tante firme essa espada de Dâ~ocles

que ficarâ pesando sôbre o pescoço da
Assembléia Constituinte. (Palmas>. E
que a' arma que se forneça à Assem..
bléia Constituinte, para se suicidar,
não quando ~la o deseje. mas quando
terceiros o queiram, seja afastada em
época oportuna pela ilustre .bancada
da maioria. (Muito bem; mutto bem.
!JaZmas) .

O SR. PRADO KELLY (para en-
'. c:ami71,har a votação) -Sr'. Presi-
dente. colheu-se dos debl:l.tes a lição de •
que estavam em jogo relevantes prin
cipias de natureza jurídica e de na-
tureza. polítié'a~ .
" Acredito ir ao encontro do desejo de
tôdasas correntesdet-ta Casa,. zelosas
de assumir pubUca.mente a responsa..
b1l1<1ade de' seus votos, a.presentando a
V. Excia. um requerimento subscrito
por grande número de Srs. Consti
tuintes, no sentido de se' realizar vo
tação nominal para a fnclloação em
debate.

Enviarei à .Mesa. o requerimento.
(Muito ber.tQ.
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o SR. PRESIDEN"TE - Vem à
Mesa o seguinte requerimento:
, Requerell).ós votação nominal para a
1ndi,cação n..o 24. .

Sala d~s Sessões, 27 de !eyereiro de
1946 - Prado KelZy. - José Augusto.
- Amando Fontes. - Juracy Maga-,
lhães. - João Mendes. - Manuel No~
vap,s. - José Monteiro de Castro. 
Flores da Cunha. - Aliomar, Baleeiro.
- FIermes Lima. - Café Filho. 
Alde Sampaio. - Joâo Cl{:ophas. -'
Euclides Figueiredo • ..... Campos Ver~

gaZ. - Agrícola Paes de Barros. 
Jacy de Figueiredo. - J·ales Machado
de Siqueira. - Munhoz'da Rocha. 
Er,a.sto Gartner. - Beni Carvallto.
- Arthur Berna:r:des. - José Boni~

jácio de Andrada. - Max' Tavares dO
,A.maral. - Phelippe Balbi. -:- Mll~
ton Campos. - Gabriel Passos.'
Aureliano Leite. - Luiz de Toledo
Pt~a Sobrinho. -'Jurandir Ferreíra.
- Eurico de, Sousa Leão .. - Domincos
Velasco. - Mário Mazagáo. - Ro~

~u de Andrade LouTenção. - Paulo
Sarasate. - .Ra:ul Pita.- Ernani Sá..
tl/TO. - Manuel Severiano Nunes., 
EemaragM •de ' Freitas. -Hamilton'
Nogueira. ~ Thomáa Fontes. - Soa~

res Filho. - José Leomel. - Aloysio
de Carvalho Filho. -' Nestor, DUarte.
- Daniel de, Carvalho. -Agostinho
Monteiro.

O SR. P:ttESIDENTE - Vou' sub~'
,meter a votação o :egimento apre
sentado.

, (O requedmento é aProvado).

'O SR. PRESIDENTE - Vai-se pro
ceder à ch:lmadá dos seÍ1h<lres Cons
tituintes.

o SR. LAURO LOPES <2.0 Secre-'
tário) precede 'à, chamada.

O SR. PRESIDEN'I'E - 'Acham~se'

presentes 236 Srs. Constituintes.
'Viltaram llnão", 143; votaram l'sim";

93.

. Foi rejeitada a indicação.

O SR.' GLIC~O ALVES (Pela
ordem) Sr~ Pres~dente, pedi a palavra
para justificar o meu voto.

Rejeito a lnd1cação:... ",1 ' -";le
cíi~endo que, estando a organização

polítlco-admin1strativo do· Brasil es";
trúturada na. Carta de 37, aceitar essa.
indicação importaria em criar uma si~'

tt'ação de anormal1dad~ á. vi ":1, doEs~

trldo e, ainda, porque não nos en-con
tramos aqui para votar um9. Consti
tuiçáo provisória autes da definitiva,
mas, : sim, apenas para votarmos ao
Oonstituição de'fin1tiva. (Muito bem) .

O SR. MUNHOZ DE MELO (Pela
ordem) you enviar à mesa a segl1in~

te declara'ção ,de voto:

Lamento colocar~me, nesta
questão de tamanha relevância
em desacôrdo com a. orientação

..... dos meus dignos colegas do Par~

tido 'Social DemQ.crático, a que
me honro de pertenCêr~'-mas juI~

go iníprescíndiv.el, para a. efetiva."
'restrições nela contidas;, não só

desta Assembléia, que sé, decida,
de uma vez por tõdas, sóbre a
vlgênciá. ou invalid·ez da Carta
política outorgada ao pais a 10
de novembro de 1937. Porque con
fOrIllCLfôr' a conclusão a que, se
chegue, -'tei--=se;';ão 'l1mitados;" -. OU-

não, os poderes da _~emblé1a

Nacional Constituinte, que sofre~

mo, vigorante aquela carta, as
restrições nela contida, ,não só
no que respeita ao processo de
reforma constitucional, como, O"

que não é de menor valia, no que
. se refere às garantias· e imunida

des d05 próprios Srs. .Constitu~ .
1ntes. <Muito bem>.

O honrado Sr. General Eurico
Gaspar Dutra é dieno da nossa.
confiança e do respeito da Na
ção•. Mas a nossa llÚSSão", como
representantes do povo, deve ser
ser exercitada 'num. sentido im
pessoal de modo a que se ' sobrepo~
nha, tanto quanto possivel, o in
terêsse coletivo. que é perene, ao
1Lterêssc meramente, partidâ.rio,
que é ,transitório. (Palmas.)

, Dai porque. 'entendo, n1.1.DL pen~

samento .puramente do,.1trtnário,
que,' a meu ver, devera predomi~

nar no, exame' da matéria em
causa, -, que se não pode, pela
simples 'aceitação· da tese de 1n~
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competência do plenário Constt...
tulnte para conhecer e decidir do
assunto relativo à indicação ude M

n2sm, relegar a um plano secun
dário precisamente o que de maior
relevo se apresenta ao parlamen
to nacIonal, como seJa o estudo
da situação jurídica . e constitu
cional do estado brasileiro. A
preliminar de incompetência tiáo
tem, portanto, cabimento, não 56
porque contraria os melhores in
terêsses nacionais, como porque,
tratando-se de ato regulador de
reJações de ordem CODstUUCjoiJ.aJ,'
ningl,lem mais competente do que
a AssembléIa Constituinte, que
podendo o mais, comó é a..sua ca
pacidade para elaborar a carta
magna do País, certamente tam
bem poderá. o menos, que seria,
no caso. a promUlgação do cha
mado. ato institucional. (Muito
bem) •

Nestas conãições, tendo em viS
ta a'absol\1ta invalidez da carta.
de 37, áentre outros motivos por-.

, gue nã:o t01 submetida ao plebis
(dto por ela regulado. e 'porqUe as
.tôrças armadas retiraram-lhe,'-a
29 de atuare, a lÍnica ra.zão de
ser de sua existência, que era o
apoio dessas fôrças. - nã.o hâ ne
gar que o .flã.'ís ~e encontra numa
situação de fato, sui gcncrÍS. com
Presidente da. República e Assem
bléia Nacional soberanam.ente
eleitos pelo povo e, poif., regular-

. mente constitlÚdos, mas sem um
poder legislativo, funcionando le

. galmente, por se encontrar o par
lamento. cogitando•. a.pena.s, da
eIaboraç~o constitucional.

A solução proposta pela. indi
cação ora votáda merece,' por
êsse' motivo, inteira acolhida, pois
dela resultaria, evIdentemente. o
fortalecimento, dos atuais pode-
res do Chefe da Nação, com a de
legação, que lhe desse a assem
bléia Nacional até a promulga
ção da nova carta. poUtlca. ,. do
país, da faculdade legislativa, que
o .mesmo vem exercitando, porémem ,caráter absolut:iJnente p'recá-

rio e juridicamente indefensável,
certo que as suas atribuições sâo
apenas de natureza eXfcut1va,.
como é da tradição do nosso di
reito público. E pará isso tem a
casa competência exclusiva, como
já foI demonstra.do, vjsto como o
ato institucional proposto decor
re, sem dúVida alguma. do pró
prio poder constituínte desta aSSem-
bléia, que não deve sob nenhum
pretexto admitir restrlções à sua
soberania, 'notadamente no que
concerne a dotar a Nação da nor
malidade juridica de que se res...
sente. '

Voto, por tais fundamentos;' pela
indicaçiio da. UDN, com a devi
da venia do' nobre senador Nereu
Ramos, enúnente lider da maio
ria, e a quem rendo IUinhas ho
·m.enag€~s de admiração e aca
tamento.

Sala dás 'Sessões, em 27 de :feve
reiro de 1946. - Mu.n;fz,OZ de Melo.

Et"a, apenas o que tinha. a dizer.
(Mufto'bcm:' muito bem. PaZma.s).·

O SR. ROBERTO GLASSER 
{peZa'OTdem> _. Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, não Vou proferir um
discurso. LimItar-me-ei a uma decla-
ração de voto. .' '

Com o maio:" respeito e a malor
con$1derac;ãop~los meus llustres cor
rellgionár1os da maioria, devo decla
rar .que, por wna questão de pr:tncf
pio e conduzido por uma. fôrça inven
cível, que atuou nam1nha. consciênM

ela, fui obrigado ad1verg1r da mesma
maioria, neste momento (muito bem;
palmas), sem quebra das l'esponsabi
I1da't1es políticas assumidas (Palmas,.

E' o que me cumpre dizer à Assem
bléia. em relação ao voto que dei ná
pouco. (Muito bem; muito bem. Pal
mas).

O SE; liERMES LIMA - (Palmas)
(Pela. ordem, Zé a ~guinte declaraçã:J .
de voto>.

Votando a. favor da ind1cação aproe
sentada pela; União Democrática Na· ,
cional, fizemo-lo por duas ordens, de
razões: umas jU11d1cas~ outraspoUt1
caso Entre 0.'5 razões jurldiCa.s figura a
de que,. elaborando o Ato Instituciona.l,
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de guerra. declarado pelo presic!énte da..
República.

Não sé compadece, evidentemente,
com oesp1rlto de redemocrátização -e
segurança constitucional, que inspira.
a vida pública brasileira, após 0'i::.o

.- anos de ditad'ura. de estado de emer
gência e de estado de guerra" que o
presidente da Repúbl1ça continue a
enfeixar em suas mãos exclusIvas po
deres ql.le fazem depender dêle~ e 1:l6
dêle, ar existência dos direitos, garan
tias e ·l1berdades dos cidadãos. (Pa.l..
mas); Dêsse modo, após as eleições de
2 de dezembro. e funcionando a A.s
eembléia Constituinte,' ·cont1nuamos
pràt1camente como antes de 29 de -.lU·
tubro ~ o 'presidente da República é
um ditador. (Pa.lmas>. .

. O argumento de que o atUal presi
dente da República, pela sua prudên
cia e sabedoria. não .tara uso dos 00
deres ditatoriais fundados na ~arta ae
37 tem-SeIDlramente valor. Tamoem
n6s particiPã.·m·õS~-7"àtéprova • em·· eon-_~
trário, da confiança pessoal· nessas
qualidades do supremo magistrado.

Mas. na condição de representan:-.es
do povo, membros de umã Ahem-.
"bléia a que incumbe o dever de zelar
pelas suas prerroga:tivas, não pode
mos colocar problema de tamanha re
levância e grav1aade em puros terlntJs
de confiança pessoal, ou partidária.
Temos de colocá-lo em termos poút,i~ '.
cos, no mais alto sentldo da expres
são. e. nessa conformidade. julgamos
do nosso dever de constituinte vot;a:r
pela inclleação da Untâo Democráti-

. ca Nacional. cuja finalldade seria exa
tamente elaborar-se uma lelconst.1
tucional que colocasse o presidente da
República em condiçÕes de exercer le
galmente sUa autoridade.' delegando
lhe mesma a faculdade de expedir ~e

eretos-leis "ad referendum" da. As
sembléia. mas retirando-lhes as' PO
deres d1tatoriais. que o tomam senher
dos direitos, dar Uberdade e até· da
vida dos seus cor..cldadãos.

Sala das sessões. 26· de fevereiro .dé
1946. - (aa.) Hermes Lima.- Do
mingos Vellasco. - Nestor Dua.rte. 
Mário Gomes• .- Osmar de Aqui1iO. 
Ja.lle8 Macluulo de Siqueira. - Anto-

a que se refere a mencionada indica..
ção, a Assembléia' Const1tuinte não ~s

taria exorbitando de suas funções, se
nãó exercendo. num caso especlal~'"
uma parcela de seus pOderes consti ..
tuIntes. Neste caso especul.1, tratava
se exatamente de deu leg1timidade ao
exerc1cio de funções a serem transitô..
riamente exercidas pelo Poder Ex~~
cut1vo - como ... de expedir decr<:~s..
leIs A nação elegeu o prez1dente da.
República. não um presidente que rõs
se. ao mesmo tempo. legislador Não
seria melhor para a autoridade eto
presidente que êle a funda-sse nwn Ato
Institucional. elaborado pela Assem.
bléla, do que derivá-la de uma fonte
espúria como o ditado de 37?

Sem o Ato Institucional, ,ao nação
continuará sendo governada por um
presidente eleito. é certo. porém igual
mente por uma carta imposta à nação,
que jamais sôbre a mesma se pronun
ciou.

Do ponto de vista poUtico, reconhe
cer que a carta de 37 está em vigor é
colocar nas mãos. do J:'residente da
República poderes ditatoriais. Basta
acentuar que, pelo art. 74 dessa carta,
compete privativamente ao Presidente
da. República decretar o estado de
emergência e o estado de guerra, e
também' adiar, prorrogar e convocar
o Parlamento.

O art. 43 é incompaUvel com a pró
pria dIgnidade do Poder Legislativo.
Pelo seu art. 166, em caso de ameaça.
externa ou iminência de perturbaçõ~s

internas, ou existência de concert.o,
plano ou conspiração. tendente a per- .
turbar a paz públIca ou pôr em peri~

.. go a estrutura das lnstitU1ÇÕes, a. .,e~

gurança do E~tado ou dos cidadãos,
poderá o presidente da República 1e~'

clarar em todo o terntório do Pf.fs~ ~,u

na porção do territóno part1cularmen.
te ameaçada o estada de emergêncl9..
Se a situação tôr tal que demandar o
emprêgo das tô~as armadas para a~

tesa do Estado. o presidente 'Poderá
declarar em todo território naclonS:1,
ou em partedêle. o estado de guerra..
Para nenhtL~ dêsses atos. será neces~
sá.rfa a autor.zaçáo tW Parlamento
NQ.CÍ07UlZ. neméste, 'Poderá suspender
o estado de emerUênct4 ou o estado



,I '"

- 353'-

. ,

ni~ Maria de Rezende CoTTéa. - Fret.. elevados anseio:.. democráticos do pa-
tas' Cavalcanti., - Campos Vergal. vo brasileIro. (PaZmas).

(Mu.ito bem; muito be1!l-. Palmas). Não fõmos vencidos, Sr. PresIdente,
O S:H.. ERNANI SATIRO (Pela or- nêstc instante, como não o fOmos a

dem) - Sr. Presidente, pediria. l!cen-' 2 de dezembro. O nosso movimento
.ça para examinar as fOlhas da vo- democrá.tico continua em' marcha, '
tação. sempre' vitorioso e ascencional, até

que seja restaurado no Brasil o ver-
O Sr. PRESIDENTE - Extranho dadelro e legítimo regime democrátl-

o pedido de V. Ex.a , porque as folhas co. (Muito bem; muito bem. Palmas).
da votação estão ao dispôr dos Srs.
Constituíntes. O SR. DANIEL DE CARVALHO

<peZa ordem, lê a eegutntc declaração
O SR. ERNANISATlRO - Longe de votO): _ Sr. Presidente, Srs. Cons-

de mim qualquer intenção de desapre- titu!ntes: Coere-nte com o voto dado na
ço a V. Ex.", Sr. Presidente, quando Sessão de 16 dé novembro de 1933 na
ped1 llce:tça para examinar as tolhas Assembléia que fez a Constituiçâo de
da votação. V. Ex.1:i recebeu o voto 1~34. declaro que votei a favor da m..
de todos nós e continua a merecer d1cação da U.D. N., do Partido Repu..
nosso respeito e nosso acatamento. bllcano e do Partido Libertador no,

No exercicto de meu mandato, en.. sentido de restabelecer 1medfatamen
tretanto~ fiz essa SOlicitação a V. Ex.a te no pais o regime de jurid1cldade.,
porqu-e ver1f~quei graVe ll'1'egularida- A situação, em que nos acham6s, é
de, .que, embora não 1n!Iu1ndo na de- de evidente anomalia, conforme o de-
cisão que acaba de ser tomada, deve monstrara.-n o Sr. Amando Fontes e
ser sanada para que, em assunto de outros ilustres con.stituintes.
tanta relevância, não fique, por assim

, dizer, afelando o resultado da votação. Verificado que, sem prejuLzo do tra-
Notei Sr. Presidente - e o digo, re- balho constitucional, poàer-se-la tor-

ad 'talecer o Govêrno da República co~pito, sem desapreço - que foi tom o a ratificação da: denominada le1 cons-
o' voto de V. Ex.a. '

tituc10nal n.o· 15, parece-me irrecusá-
Ora., V. Ex.a, na qualidade de Pre- vel a conveniência de substituir logo

sldente, de acôrdo com o nosso ·RegI.- o atual sistema ~ão sujeito a duvidas
mento só poderia votar se houvesse e confusões por outra compatlvel com
empat~ na votação. (Palmas). Não osobjet1vos d() golpe de 29 de ,outu
tendo. ocorrido esta circunstância, o bro e os anseios universais. de extlr
voto de V. Ex.a de modo algum poclerá pação dos resíduos ditatoriais.

,ser computado no resUltado. •. Com efeito, o Sr. Presidente da Re-
O SR. PRESIDENTE - EfetIva-· públ1ca. e a. Assembléia Constituinte

mente ao ser chamado' meu nome. cujos poderes nasceram das ,tontes da
prGfert o voto, mas depois determinei soberania. expressa pelo voto livre dos
que o mesmo fõsse eliminado, porque 'cidadãos, est,.ão sujeitos a normas de·
.~ posso pronunciar-me nas v~tações lato e que Jamais passaram pelas
secretas. . águas lustrais da vontade popular.

O Sr. ERNANI BATInO - Por. isso . Entendo, portanto, que &0 Sr. Pre-
mesmo foI que solicitei - sem desa- sldente da República e à. Assembléia.
preço a V. Ex.a.. digo-o mais uma vez Constituinte, compete ....~titU1r de co
- as folhas da votação: porque. com mum acôrdo um regJ.me cla:co, defini
meus própr..os olhos.. obs.ervei que· o do, de legitimidade indiscut1vel, à som-
voto de V. Ex.1I. foi tomado-no momen- bra do qual se poss~ entregar às
to da votação. 'ingentes tarefas. cometidas à adnú-

Ditas estas palavras, quero congra- 'mstraçãoneste período conturbado 'da
'tular-me ~om' a Casa pelo voto alta- vidaintemacionale à elaboração ,da. .
mente patriótico dos Srs•. Sena-âores . ~Carta coIÍStJtuc1ona.l confiáda à sabe-
.Roberto Glasser e Munhoz· de Melo, dona dessa. Assembléia. (Muite bem,
que, ficaram, ,s.ss1m~ de acõrdo c()m os Palmcu.:>.
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à sanção do pev·, , bra.
meio do ple~lscito pro':

SR. PAULO SARASA'l'E - Se
nhor Presidente, pedi a palavra para
uma. doolaração devoto.

Votei integralmente -de a.côrdo com
a. pl'opo..sta da União Democrática
Nacional, pelos .motivos já brilhante
mente expostos pelo meu eminente

.. lider, Sr, Deputado OtAvJo Manga
beira, Quero, porérn. na' declaração
que ora faço, como homem de lm.
.prensa, frisa.r um aspecto da questão,
que' não pode paSSM" despercebido
neste ln~tante, E' que, deixando em
suspenso, como deíxou a atitude da

'mataria parlamentar, a· Carta Cons
titucional de 37 continuou pesando
sObre o j ornal1smo bras1.1el!'o o dis
positivo. daquela PortMia que admite
a. censura prévia, para gáudio e sa-

·.tisfação dos governos despóticàs, como
foI o govêrno do Estado Novo

'PIcando ergltlda' sObre a imp~en.sa
uma lâmina daquela espada de Da
,mocles. a que se referiu o ilustre
colega, fica. também nas mãos do
eminente .~der, Sr. senador Nereu
Ramos, a sorte da imprensa no Bra-

·sil, - imprensa, que contribuiu, "forte
e . decisivamente, para essa aura de

•semi-liberdade que hoj-e desfrutamos
·em .nossa pátria. (Muito bem),

- O 5R. JOS~ i.EOMIL - Senhor
Presidente,' venllo â tribuna para fa.
zer a seguinte. declaração de voto:
(lê) .

uA Assembléia, rejeaando a 111
clleação da. União Democrática. Na-

·~cional, praticou, inegã,velmcnte, ato
qu~ colocou em perigo a causa de
mocrática no Brasil.
. TodoS. nós, representantes do povo,
bem asslm a Nação, nos recordamos
COQl triste~a, que há oite anos fo~

• ramo dissolvidos o CooS'l"esso Na<:lonal,
as' Assembléias Estaduais, e as Ca....

•maras Municipais, o que 1mporta di
zer golpearam, traíçoeirs..-nente, o

·Poder Legislativo, implantando no
pais a. ditadura fascista, ora derru
badagraças ao patriotismo das Fi)l'-
ças Armadas. "
-'A Nação outorga-ra.rtlum· LJecreto~
a. que 'se deu o. nome de Constlt.uiçâo,
Decreto êsse Violado, inÚ1neras vêzes,

.,·pelo próprio Ditador, e o qual :J~-

. mais chegou a ser, em verdade,l1ossa
Carta Magna., uma vez quI'! não o

submeteram
sUelro, por
metido.

A. experiência determinava que esta
Constituinte se-conduzisse com pru
cléncla e energia, 1mpondo-se a Si
mesma não abriJr mão das suas prer
Togatlvas e dos cUre1tos do' povo, a
rim de que êste seja sempre a 1:an
guarda dos qUe defendem !lo honra
e a. dIgnIdade do Poder Legisla
tivo.

Injustificadamente, a maiorla desta
Casa, negando apoio à Indicação da'
U. D. N., implicitamente revigorou'
uma Constituição caduca, corpo de
delito do maior crime até hoje pra
ticado, no Brasil, contra a Demo
cracla,

Esta Assembléia, cUjos-rê-ol'esentan
tes foram .el~itos pelo sutrãgio un1
versal, não ,deVÍa pratica.r seu pri
melro ato ratificando a. Portarta de
10 de novembro de 1937. elaborada
nos moldes totalitários, Justamente á
época em que conduziam 'O pais para
uma aproximação com as potências
do "Ei-xo~:'._

Eis, pois, Sr .~-Presidente, 'a5' l'RZÕeS
por qt:e votamos a favor da Ind1c8.
ção da União Democrãttca Nacio
nal.

Assim proeedendo, cum1'rtmo~

d1z-no~ a consciência - os cOl:Xlpro
missas assumidos com :lS deIlle><:ratas
brasileiros e as Nações Unidas, cujos
povos foram sacrificados na luta ;leIa
Liberda.de, peJo Direito e pela De-

~ mocracia.' .
. Assim procedendo. não t'rairoos os

her(>icos combatentes bra.\1teiros, que,
cheios· de fé nos pr1nc1!>io~ democrá
ticos, deram o seu sangue pelo Bra
sil e pela Humanidade, d:l. mesma
forma que não esquecemos os bra
vos que dormem o 'sono eterno e glo
rioso no Cemitério de Pistóia.

'Assim procedendo, 51'. Presletente,
obedecemos à. vontade Sonera11a do
Povo, que anseia, reclama e exige
II imediata revogação des~a nefasta.
Portaria, com a qual ultrajElro,m a
Nação Brasileira.

Sala das Sessões, 27 de feverelro
de 1946. - José LeomiZ. (Muito bem;
.múíto .bem> •
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o SR. BARRETO PINTO <pela ar
rIem) -Sr. Presidente, Srs. Constituln
.anunciotl á Casa. que estariam à dts
posição dos Constituintes as llstas
para a votação nominal. Não .vamos
trazer para o plenário as tHas para
verifIcação das listas dos que votaram
8im ou não. No meu outro tempo, em
1935, ;36 e 37...

O Sr. Flores da Cunha - De triste
memória.

O SR. BARRETO PINTO - Para
V. Ex. Em 34, 35, 36 e 37, creio mesmo
que, ao tempo do honrado··represen
tante do Rio Grande do Sul, general
Flôres da. Cunha, após se proclama.r
o resultado duma votação nominal, o
Secretário lia os nomes dos que vota
ram a favor, ou responderam sim e,
também daqueies que votaram contra,
ou responderam não.

• Sr. Presidente, o Regimento que es;.,
~ agonizante diz, em seu art. 86:

"Far-se-á a votação nominal pela
lista geral dos deputados, que Se
râo chamados pelo 1.0 secretário
e responderão sim .. ou não, con".
forme forem a favor ou contra o
que se estiver vntando.

A medida. que o primeiro sec:re
tá.r1o fizer a c.:hamaóa., dois ouLl."ós
secretários tomarão nota dos de
.putados que votarem em/um ou
outro sentldc, e irão proclamando,
etn voz alta, o reSUltado da vota
ção."

Sr. Presidente, tof prec1sam~llte esta
proclamação o qu.e não se fêz. Assim,
pedirla a. V. Excia.., com seu espúito
liberal, e para evitar que !dssemos à
Mesa rever, veri!lcar, ou examinal." as
listas de votação, fizesse agent11eea,
a exemplo do que ocoma noutros tem
pos, creio inesmo que ao tempo da
proclamação da. República, de mandar
proceder à leitura. po~ um, dos Se
cretários, dos nomes dos ConstitUin
tes. que votaram a .favor ou contra.

Nessas condições, teremos dado prova
de .qUe o Regimento, embora. agoni

. zante; ainda continua em vigar.<Muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE - Não tenho
interêsse em subtrair· ao conhecimen-·, \. -,

to dos ilustres Constituintes o resul
tado da votação, que se processou com
a. major honestJdade. E,stou' 3empre·
pronto a atender a 5S. EEx.

A Mesa, al1ás, foi acom.panhada pôr
mais ele um Sr. Constituinte, entre
tanto, vou mandar proceder a esta
leitura,

O SR.. FLORES DA CUNHA (pela
ordem) - Sr. Presldentc, o Deputado
que acabou de falar disse que o Regi
mento está agonizante. 'I'inham06 'Pa
ra nós que a Constituição de 37 já. es
tava à morte. Sem embargo, acaba de
ser ressuscitada. (Riso.) .

O SR. • PRESIDENTE - Vai-:!'e pro
ceder à. leltUl:'a dos ncmes dos Senhores
ConstitUintes que votaram "sim" e que
votaram "nãou •

(O 1.0 Secretário e o 1.° suplente
de secretário proCedem às }eJ
ttU'as respectivas).

Relação dos Senhores Consti
tuintes que responderam "não".

Partíão Social Democrático

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:

Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Pere~.
Pereira da Silva.

Pará.: '

MagaJ.hãe.s :Barata.
Alvaro Adolfo.
O".larte de Oliveira.
r.~mcim .Bittencourt.

. ~arlos Nogueira..

. Nélson Parijós.
Joáo Botelho.
Moura Carvalho.

Maranl1ão:

Pereira Júnior'.
Creporl Franco.
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
Luis Carvalho.
José Neiva.



"P!a.uí: ',
Renault Leite.

. .At'e'Ia:·~Leão.
:. Ceará:.
Frota Gentil.
Almeida Monte.
Raul Barbosa.'
Osvaldo Studart.

. RIo Grartde do Norte:

Georgino Avel1no.
Deoclécio Duarte.
José VareIa.
Valfredo Gurgel.

. Mota 'Neto.

PernambtJ.co :.

Novais Filho.
Etelvino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Jarbas Maranhão.
Gerclno .Malagueta •
ffiysses Lins.
Pessoa Guerra.

. Alagoas:

Góes Monteiro.
Teixeira de Vasconcelos.
Medeiros Neto. .
Lauro Montenegro.
José Melo. , .
Farias Júnior.
Afonso de Carvalho.

, Sergipe:

Leite Neto.
Gracho Cardoso.

Bahia:

Ptnto Aleixo.
Aloisio de Castro.
Reg1s Pacheco.
NegrE=fros Falcão.
V!eira de Melo.

,Eunápio de Queiroz.

. Espírito Santo:

Atillo Vlvaqua. .
Eurico Bales.
Vieira de Rezende.
Alvaro Castelo.

Distrito Federal:

Jonas Correia.
'José Remero.
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Rio de· Janeiro:

Pereira Pinto .
Alfredo Neves.'
Amaral Peixoto.
Eduardo Duvivler .
Carlos Pinto.
Paulo Fernandes.
'Getúlio Moura.
Heitor CoHet'.
Bastos Tavares.
Acúrcio Torres.
Brigido Tinoco.

,.Minas· Gerais :

Levindo Coelho.
Benedito Valadares.
Juscelino KubitSchek.
Rodrigues Seabra.•.
Bias Fortes .

. Duque de Mesquita.
Christiano Machado.
Joaquim L1bân1o.
Jose Alkm1m.
Augusto 'Viegas.
Gustavo Cape.nema-::
Celso Machado.
Ollnte. Fonseca.
~·Tootes.

Milton. Prates.
Alfredo Sá.

São Paulo:

,Cirllo Júnior.
Gofredo Teles.
Novel1 Júnior.
Costa Netto.
Atallba Nogueira..
Sampaio Vidal.

Goiás: .

Joáo d'Abreu.
Caiado Godó1.
Galeno ParaOhos.
'GuUherme Xav1er.

, Mato' Grosso:
< I. ~-, .: '_ , ) ,"o

Ponce Arruda..
Arruda 'F1alho~

Paraná: '

Flávio allimirães.
:Fernando Flores.
Lauro Lopes. ,.

, João .Aguiar.'
'Aramis Athaide.
Gomi Júnior.
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. Santa Catarina:

Nereu Ramos .
..Ivo' d'Aquino..
Aderbal Silva.
Otacilio Costa.
()rlando BrasiL
Roberto Grossembacher.
Rogério Vieira.
Hans Jordan...

Rio Grande do Sul:

G.r;t.Ston Englert.
Adroaldo Mesquita.
Teodomiro Fonseca.
Damaso Rocha.
Daniel Faraco.
Batista Luzardo ....
Antero Leivas.

• Sousa Costa.
Bittencourt Azambuja.
Gllcério Alves.
Nicolau Vergueiro.
Luis Mércio.
Pedro Vergara.

Partido Trabalhista Brasileiro

~trito ;Federal~

Rui Almeida.
Benjamin Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral .
5egadas Viana.
Benleio FOlltenele.
Baeta Neves.
Antônio ·Silva.
Barreto- Pinto. . .

Minas Geraic;: '

Ler! Santos.
E:requiel Mendes.

São Paulo:

Hugo Borghi.
Guaraci Silveira,
Romeu Fiori.
Eusébio RoCha.

Partido Democra.ta Cristáo

Pernambuco:

Arruda Câmara.

Relação elos Senhores' Consti
tuintes que responderam "sim".

Paraná:

Roberto Glasser.
Munhoz de Melo.

União Democrática' NaclonaZ

. Amazonas:

Manuel 5ever1ano.

Pará:
Agostinho Monteiro.',

Maranhão:

.Alar1C'o Pacheco.
Antenor Bogéia.

Piauí:

Esmaragdo Freitas.
Matlas Ol!mpio.
A!.ltômo Correia.
Coelho RodrIgues.

Ceará:

Plínio Pompeu.
l"ernandes TáVora.
Paulo Sarasa.te ~ .
Bem Carvalho.
Fernançies Teles.
J IJcsr de Borba.

. Gentil Barreira.

Rio Grande do Norte:

Ferreira de Sousa.
José _Augusto.

Paraíba: -_"-dalberto Ribeiro.
Vergniaud Vanderlel~
Ernani Sátiro.
Osmar Aquino.

Pernambuco:

Lima Oav21cantL
Alde Sampaio.

'João' eleo!as.

Alagoa.s:

2reita~ Ca.7alcantl.
Mário Ol')mes.

Serglpc_:

Leandro Maciel. .
Dantas .Vieira..

BahIa:
, .

Aloisio Carvalho.
Juracl, Ma,galhães.
Otávio .Mangabeira..
Manuel Novais.



LUís Viana.
Danta.<:, Júnior.
Rafael Cíncurá.
Nestor Duarte.
Allomar Baleeiro.
.João Mendes.

, ,Espírito Santo:

Luís Cláudio.

Distrito Federal:

Hamilton Nogueira.
Hermes Limé&.
Euclides Figneiredo.
Jurandir Pi::es.

Rio de Janeiro:

Prado KeIly.
Romã~ Júnior.
José Leomil.
Soa.res Filho.

Minas Geráis:
Montelro .. de Castro.
José Boni!áclo.
n!agaUláesPinto.
Gabriel Pas:)n~.

Milton Campo~.

São Paulo:

• Mário Masa.gã.o.
PaUlo Nogueira.
R~meu Lourenção.
Plínio Barreto.
'roledo Piza.
Aureliano Leite .

Goiás:

Domingos VeJasco.
~hacio Jales.

.Mato Grosso:

Vespasiano Martins.
Ag!Íc~lade Barros.

Paraná.:

Erasto Gaertner.

Santa Catarina:

Ta.vares à 'Amaral.
Tomás Fontes.

,aJo Grande do Sul:

Plores da·Cunha.

"
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Partido Comuntsta do Btas"

Pernambuco: .

Gregório Bezerra .
Agostinho Oliveira .

Bahia:

Carlos Marighéla.

Distrito ,Federal:

Carlos Prestes.
João .Amazonas.
Mauricl0 Grabols.
Batista Neto.

Rio de Janeiro=
Cláudino Stlva.
AlcIdes Sabença .. .....-

., São Paulo:

José Crls,im.
Osvaldo Pacheco.
Ca1res de BrIto.

. Partid.o Republtcano

Ma.ranhão:

JJ1~o Machado.

Pernambuco.

Sousa. Leãc.

, Sergipe:

, Durval Cruz.
Amando For..tes.

lY!mas Gerais:,

Jací Figueiredo.
Daniel Ca.rvalho.
Bernardeb Filho.
Mário' Branu
Felipe Balbl.
Artur Bernardes .

.....-
Paraná: '

Munhoz da Rocha.

Partida Rep.!bítcano Proare8ri$ttJ

, Rio Grande de Norte:
Café Filho.

-São .Paulo:
Ca.mpos Verga1.

Partido Libertador

.Rio Grande do Sul:
Raul Pila.
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O SR. PRESIDENTE - Procedeu
se 'à leitura dos nomes dos Senhores
Constituintes, que votaram j'sim" c
dos que -votaram unão".

Verifica-se que um dos Senhores
Constituintes não teve computado o
f:eu voto "sim". A Mesa, evidente
mente, não o ouviu responder à' cha
mada.

Feita esta rethlcaçfi.o, o resultado
é o seguinte: votaram "não" 143 Se
nhores Constituintes, e "sim" 94.
Total 237.

O meu voto ia sendo incluido. No
entretanto toi cxclufdo a" tempo,

O SR. PRESIDENTE - Vêm a
Mesa as seguintes, declarações de
voto:

li Afora as palavras que já foram
pronunciadas da tribuna, encami-.
,nhando a votação, pelo, meu lltlStre
colega de bancada, Sr. Guaraci Sil
veira, as quais laço minhas, tenho
a fundamentar o meu voto' a ace1
to.ção _da tese jurídica de que-...falece
competência a esta Assembléia para
elaborar e aprovar qualquer outro

- diploma político que não seJa. a.
carta constitucIonal a serpromul
gada. para a reestruturação demo
crá.tica completa e definitiva -da
Nação;

Há. um mandato com limitações
que .lhe são inerentes a cumprir.

• não sendo Hcito exorbitar no seu
desempenho, maxime quando o País·
com o risco de ver demorada. a. .fa
tura de sua. Constituição.

Parece-me precário o Argumento
de Que a Carta de 37 perm1te a prá
tica de medidas anti-detnocráticas.
por issO que o povo brasl1eiroalJ
menta o mais acendradosentimento
democrátfco, erc forma que qualquer
ato de arbftrío dO Executivo. violen
tando a conscíência democrática do
Brasil. terá ·0 l'epúdio desta Assem
bléia e, l:'emassim. de todos os bra
sileiros dignos.

A violência prescinde de leis para
a sua prática. Contra ela sô hã uma
forma de defesa: a repulsa clara e
menifesta do povo e de seus repre
sentantes. -

,- Os aeputados do -PartldoTra:b~1.
-lista serão. como foi dito da. trlbu-

na, os primeiros fi protestar. Eu es~
taret com êlcs.

Rio de Janeiro, 28-2~946. -~ Fran
cisco Gur(Jel do Amaral-Val~nte/'

"Em 1934, votei conlifa a prorroga
ção dos t~nbalhos da Assembléia: Na
c10rmI Constituinte, por entender que
a sua compctencia estava delimitada
pelo~ têrmos de sua convocação, a sa~

ber:
1) Tomar as contas do Govêrno

Provisório.
2) Votar a Constituição e

. 3) Ele~cr o Presidente da Repúbiica.
Fei.to isto, exaul'ida estava fl tarefa

daquela . Assembléia, pelo que não
tinha competência para prorrogar o
mandato dos constituintes, trarlsIol'
míl-ndo-se em legislatIva' ordlná!1a ..

Tã.o sincero tui no meu voto, profe
rido de acôrdo com as rninhas, convic
ções doutrlnárias, que renunciei ao
mandato, no dia 17 de julho 'de 1934,
precisamente aquele em. que terml
n:t.rl::} de cum~Jrll" integralmente a
mInha mIssão de constItuinte, nos
wrmos do ato da convocação da
Assembléia.-Votando hoje, contra a indicação da
União DemocrátlCa Nacionat, conservo
coerência com o meu pnssado e com o

os principios que· sustentei em 1934,
os quais não tenho porque renegá-los.

Sala das Sessões. 27 de fevereiro de
194.6. - Adroaldo Mesqutta da Costa'"

"Declaramos haVer votado a favor
da indicação ·n.~ 24, também por nós
:Subscrita, que tInha por tim -regula
mentar os poderes do Presidente
eleito. Assím íizemos por entender
qu:: CJ seu elevado objetivo consistia
em retirar do Presidente legJt1mamente

. eleito ~lo povo, os pcderes de _cor
rupção, tirante e violência de que (iis~

punha o Estado Novo. sob a égide da
infamatórfa Carta de 37. - Alde
Sampaio. - João Cleophas.>I

"Declaro que votei contra a indica
ção e tenho justos m.otivos de Co'tl~

vicção pessotll para àssim proceder.
Estamos reunidos em Assembléia
Constituinte para -o fim espec1!lco de
d<ttar o Pais de uma ConstJtu1c;ão de
mocrática. em harmo-nla çom o espi
rito e asrealldades da. nossa época.
Os assuntos que resultem no des,vir-
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.' ~uamente dessa' finalidade .precípua, .
·funda.mental e de tão elevado vali
mento 'histórico, não' devem ter aco
~i~ nos tra.balhos da Assembléia..

· Nem se compreende que' os dignos
representantes da Nação, eleitos para
a mais nobre das investiduras poUti- .
cas, qual seja. a de estruturar os fun
damentos jurídicos do Estado BrasI
leiro, se sobreponham à vontade ex
pressa dos, cidadãos que os elegeram,
e desvirtuem a natW'cza do mandato
que receberam. Não me preocupa, no
caso, a questão da validade ou não
da ..constituição de 1937. Acho que
essa Constituição, pela qual se gover
nou o. Brasil ..dW'ante oIto anos' tem

"'sua V1gêncianaturaIm:ente prorrogada.
até a promulgação da n.ova lei ios-

o titucfonal do Pa.fs. Além disso essa
,.fobia "exagerada pela Carta de 37

poderá levar os constituintes a' con
denar o próprio mandato, pois que
êste tem origem em atos e dec1Sóes
nela fundamentados. Dema1s, todo
tempo que perdermos em discussões es
.peciosas, resultará. em retardamento
.e:ta. obra. constitucional. que deve ser
· o ~ot1vo absorvente ae nossas at1v1
dades e de nossos esforços.. Os cida
dãos dêste· Pais' não foram às urnas
sinão para. expressar o seu desejo de
ver a, Nação politicamente organiza
da. dentro do mais breve prazo pos-

· sível. E os -esp1r1tos sinceramente de
.moCráticos anseiam por essa. organ1

zação, que 56 estará ulttmada quando
tiver lugar a promulgaçáo da nova
Constituição. E' para elaborar a Lei

,,Magna, portanto, que devemos COD-

centrar as nossas melhores ener~.
-,a; fim de dar ao Brasil normas ecos...
titucionais .. com~at1ve1B com a sua

· evolução pol1tica, com os rumos da
sua cultura. e ~" reaUdades da sua
civilização. '.

. . Sala das Sessões. 27 de fevereiro de
1946. - Alfredo Neves,"
:Acelt~do a tese sustentada pelo

'emInente Uçier da. maioria. Sr. Nereu
·Ramos, votei contra .a indlcac;ão do
Sr., Otávio Maniabelra e de Outros
~tres cODStituintes, de elaboração.
pe~ AS5embé~ Nacional Constituinte.
de "normas gerais, pelas quais se de
va: regera vida., poUtica-acJm1nlstra,...

t1va~' do pais, até 'qtte sejá pr~mu1ga-
da a noya,constltU;lção. - '

Em face das' leis, de caráter cons
titucional, DS. 13 e 15, de 12 e 26 de
novembro de 1945, a Assembléia tem
poderes constituintes, 1llmitados. para
elaborar e promulgar' a Constituição,
t:~salvada a legitimidade da eleição do
Presidente da República.. Por outro
lado. cabem ao Presidente da Repú
bUca, enquanto não pràmulgada a
Constituição. os poderes de legislatura.
orclinár1a e de adIn1n1straçáo da
União. Tais le15. ainda que não te
nham emanado do povo, por êle fo
ram diretamente rat1!lcadas, quando
das eleições de 2 de dezembro de 1945.
Têm, porisso, agora, fOrça e autorida·
de ,incontestáveis. Empossado o Pre
sidente da Repúbl1c8;' e i.nstala.da· a
JI...ssembléia Nacional Constituinte, o
exerclcio dos . respectivos poderes de
verá desenvolver-se, rigorosaInente
dentro dos 'têrmos por aquelas le~
àtrlbuidos aos mandatos. Nem o Pre
sidente da Repúb,:!ca poderá imped1r,
embaraçar ou resttinglr, por' qualquer
modo, o exerctcto, pela ,Assembléia de
voderes cotIstituin~_.tJein a AsS~m..
bléia. a não ser em a nova Constifur
çáo, poderá tocar nos poderes de ad
nún1straçãoe de leg1slatura ordiná
ria "do Presidente da República. Na
da ,disso será. possível, em respeito,
precisamente, à soberania de .que é
titular a Nação e de que são manda
tários o Presidente da República e', a
Assembléia Nacional Constituinte.
. Se, .;e!o ato institucional prov1só:

rio, a Assembléia não· retirasse ou
mod1fi~e~poderes do Presidente da
República. mas, apenas, os con(;edes~

. se.. por dellberaçâ.o pr6pna, com o 
prop~to de legillinã-los, não terlá
flentido aquêle ato. Se c' Presidente
da República' já dispõe dos poderes
~e administração e de legislatura ar'..
dinária, "diante da 'man!!estaçãodi..
reta da vontade popular. não se con!"
preendeque, fora da nova Constitui
ção, deva àu poSGa receber,da As-

. sex:nb1éia Nacional Constltu1nte; como
representante do povo, os mesmos po~
deres. A mandàtáJ'f..a. - a. Assembléia.
-- não tem msJs poder do que o man·
dante -. o povo.
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Sem dúvida.. o ato inst1tucional
provisório, contomle sua natureza e
aníplttudé, poderia 1mportar uma
"constltulçijo provisória. Mas, não de..
verá. a. Assembléia elaborar duas Cons...
titu1ções, uma pro\>lsór1a e outra de..
finitiva. Seria inestimável o menor
inconvenlente da ConstitUição provi...
sória: protelar os trabalhas de ela·
boraçã.o da Constituição definitiva: E

. haveria outro, maior. A Constituiçã.o
proVisória exigiria a' reestruturação
politico-admlnlstrativa do pais, por
tempo reduzido, isto é, até à Constitui..
ção definitiva, quando nova estrutu..
ração seria possível, senão necesstiorla.

k '

Recusar o ato institucional promO..
rio não é, forçosamente, defender ou
prestigi~r, hoje ou no passado, a Car
ta de 10 de novembro de 1937~ Não
está. reunida a Assemblé.la para cUs...
cutlr e manter, revogar ,oualcerar
aquela Carta. senãopa:L"a dar ao país
uma ConstitUição. Ademaís, a Carta
de 1937, embora outorga~a., -é lei bá
ska cio Estado, que tem sido reconhe
cida pelO Supremo Tribunal Federal,
como aplreaàa foi, ainda., pelo Go
vêrno que. em Virtude do golpe de
Estad.o de 29 de outubro de 1945, cU
z1giu o pais até 31 de janeiro fIndo.

Com a. posse elo Presidente da .Re-,
oúbllca c a instalação da AssembléJa
Naciemal Ccnstitu1nte, ambós eleItos
pelo povo, com poderes eXDressos. a
Nação já está reintegrada etn sua 50
beraIl1a. E' certo que não se acha
completa ao dem.ocratização dopais.
Mas, até à. nova Constituição, será
Inevitável a anomalia na regtuação
de S\1a Vida. política.

Nem o indicado áto institucional
provisório extinguma essa. anoma11a.
Teria ela eXistido e permaneceria, ao
menos, .aU à pronlUlgação do ato.
Além disso. o ato institucional· pro- .
\1sóI'1o, Quer pelo conteudo,' quer, pelo
.processo de elaboração, seria. parcial
e inlpertelto. pcderia s!gnjj'icar. só
mente. redução, e nunca supressão to..;

. tal das normas gerats vigentes desde
-to de novembro de 1937. De outro
modo, equivaleria ti Constituição 'de-:,
finitiva. Ass1In. por exemplo, pe)o ato
institucional provisória,' certamente·
continual1am' confundidos, até à

, Constituição,. no Pres1denteda RePlÍ~

blicat os poderes executivo e legisla
tivo Ordinário. De resto, não'serfa.
na.tural que a Assemblé1a Naclonel,
enquanto Constituinte, exercesse})Qde.;.'
res de legislatura ordinária. '

A indicação' não serviria ,de ápres
sal' a democratizaçâo do pais. Antes,
se apróvada, viria retardáAa. 'A As
sembléia '·Nacional Constituinte será
tanto mais fiel ao mandato recebiC10
do povo, quanto mais se empenhar

·por elabo.rar, já e já, a Constituição
que a Nação espera e reclama de SeU1.1
representantes.

Sala das Sessões, 27' de fevereiro de
194.6. :.-. Ele!! José àa Rocha."

'0 SR. PRESIDENTE - Acha"se
-na Casa (J Sr. Osório 'l'uiuti de Oli-:
vejraFreita.s..

Convido os SIS. 3.° e 4.° Secretários'
pa.ra., etn comissão, introduzirem no
rednto 'S. Ex.a. - .

(Comparece' S. Ex.B e presta o COJ;n..

pron:4sso. )

O SR. PRESIDENTE - Acha..se
sôbre a MesaUIn requetimento do Sr.
Batista Neto e outros.
',- ,O SR. 3.° SECRETARIO procede à lp.t
tura àD segujnte reque.rimento de Ur~

·~gêncla:
"'Os abaiXo a!isínac;ios vêem requeter

a V. Ex.lI. urgência para. o peàldo de
informações anexo.

Sala das sessões, 27-2..46. - Joaquim
Batista Neto. - Luiz Carlos Prestes.

· --:: João A17UZZOnas. - José Maria Cris
pim. - Cla:u.dino. José da. Silva . •
Mílton Caires de Brito. -Alcides
Sabença. "- OsvaÍdo Pacheco' da Siltla.
- .Alcec!o Coutinho. - GTeg6rio·Br.
Ze1'1"a. -:- Mau.ricio Grabois. - Campos
Vergal.- Agrícola Pais de Barros. ---:
João Calé Filho. - Flores da Cunha.

. - Jo~é LeomiZ. - Hermes Lima. 
AZiomar Baleeiro. - Carlos MarigneZla.
- Hamilton NogUeira.' - AZ01Sio de
Carvalho ·Filho. - assfnatura ~legivel
- 'Barreto Pinto. - Domingos Velasco.'
'- Soares Filho," ,

<Submetido Do voto á reqllerlme!l
to de urgência. é rejeitado. pt)r

. terem votado .a tavor s6mente 59
Srs. Constituintes..)
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- Alcides Sabença. - Gregório, Be
zerra.. - Luiz Carlos Prestes. - João
A.mazonas.' - José Maria Chrispim.
~ Claudino José· da. SiZva. - Osvaldo
Pacheco ao. Silva. - Alcedo Coutinho.'
- Mauricio Grabois. - campos Ver
galo -_ Agricola Paes de Barros. 
Nestor Duarte. - ,José Augusto. :
Raul Pilla. - Café FillJ,o. - Fer...

. nandes Távora. - Paulo Sarasate.
- Flores da Cunha - Manoel Novaes.

, - JuraC1.J Magalhães. - PTad.o Kellv.
- José Leomil. - Soares; Filho. 
Segadas Viann4. - Francisco GUTuel
do· Amaral Vt;lente.· .... Euzébio Ro
cha. - Manoel Benicto· Fontenelle.
- Guaracy' Silveira. -LeriJ-·Sàntos.-
-' A. J. Silva. - Ezequiel da Silva.
Mendes. - Agostinho Monteiro. 
Hamilton Nogueira. - Alu;Jsio Car
vaZho Filho.·-· R01não JunioT. 
Edmundo Baí1 etC> Pinto, a bem da
democracia! . ..:.. Domingos Vellasco:

O SR. PRESIDENTE Vem 'à,
Mesa ~eguinte,;..requerimeD:.t.o: ' .. "_

Requeiro que, ouvIda. .s. Casa. seja.
inserto em 8,ta um voto de pezar pela
morte do Dr. Manuel Reis ex-depu
tado federal e estadual, pelo Estado
do Ria.

.Sala'das Sessões. 26-2-46. - Soares" .
.Filho - A imprimir. .

. ". O SR. PRESIDENTE - Devo Ca~

municar à. Casa 'que o· Ilustre· Vlce- .
Presidente desta Assembléia, Doutor.....
Otávio Mangabeira, dirigindo OS_ tra-
balhos, manteve a palavra para a or
dem do Dia seguinte, logo após_a vo
tação da Indicação. ao llustre Depu
tádo Sr. Jurandlr. Pires Ferreira ..

·Não quero. de modo algum. revo
gar essa delIberação, que .está publí-·
cada. no Órgão Oficial.Ass1m, man
téndo a determinaçéo de S. Exa .• dou
a pa1a,vra do' ilustre Deputado Sr.
Jurandir Pires Ferreira.

O SR. BARRETO PINTO -. Peço
a palavra.- pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a.
palav,ra onobr.e Deputado.

O SR. BARRETO PINTO - (pela
ordemJ. Sr. Presidente. tudo quanto

.faz o Sr.OctaVio Mangabeira, nesta

o SR. PRESIDENTE - O requed :
mento ao qual se refere o de urgêll...

, ela fica sObre a Mesa.
- Considerando que esta Assem...

bléia Constituinte, tem entre seus ob...
je"tivos fundamentais zelar pelas li
berdades públicas como garantia de

· um cUma de confiança necessál10 à
elaboração de uma Carta Constitucio
nal verdadeiramente democrática, e
que não pode, por 'IssO, deixar 'de
manifestar-se a respeito de a.titudep.
arbitrárias de autoridades policiais que
atentam contra os direitos civis do
cidadão;

- Considerando que o Sr. Intel"'...en ...
ter 'do Rio Grande do Sul, Sr. Cílon '
Rosa, exorbitando das suas funções;
vem proibindo a realização de comícios

· éontra. a Carta de 37 ou simples atos
,públicos de solidariedade humana em
fa ..or· dos trabalhadores em greve,

· prendendo. ainda, cidadãos que usam
do legitimo direito de propaganda
partidária;

- Considerando que em São Paulo,
apesar do pedido de informações ao
Poder Executivo, aprovado por unâ
ninúdade nesta Casa. se repetem vio-'
lências policiais contra operários que
lutam por melhores condições de vida;

Considerando que, num aviso à. im
prensa. foi proibiãa pela policia. a rea..

.lização de comidos e reu:l1óes em re
cinto fechado, inclusive dos sindica
tos de trabalhadores:

_ - Considerando que essas são me
didas .estão em contradição flagrante
com as repetidas declarações públicas
do Exmo. Sr. General Eurico aaspar .
Dutra, empossado hâ poucos dias no
alt.:. cargo de Presidente da República
pr ......~ sufrágios populares. de ··que se
.riam respeitadas e garantidas as li
berdades civis,

Resolve, esta Assembléia Constituin
te, estranhando essas medidas de res
trição às liberdades democráticas. pe...
cUr. com urgência, que o Poder Exe:'
cutivo, por intermédio do Exmo. Se
nhClr Ministro da Justiça e Negócios
Interiores. informe quais aS razões -de
tão. drásticas providências. .

. ..Sala das Sessões, 27. de fevereiro
de 1946. - Joaquim Baptista Netto.
- Milton Catres de'Brito• .- CaTlo~

'MaTighella.. Alíomar Baleeiro.
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'Casa. 'pode não ::ler com 'o espirito de,
Jurlsta, mas é sempre com o bom
senso, qu~ 'o acompanha, de verda
aeiro magistrado. S. Exa. porém,
ha.vla conservado a palavra ao hon
rado representante do Distrito Fede
ral Sr. Jurandir Pires 'Ferreira, para
falar sôbre indica.ção que a.té já foí
votada.

O Sr. Jurandir Pires Ferreira --.:
Ao contrário; há engano de V. 'Exa.

O SR. BARRE'1'O 1?INTO - Vossa
,Exa. pode informar sôbre que assun
to vai falar?

O Sr. Jurandir Pires Ferreira -
MatéJ;ía constitucional.

O SR. BARRETO PINTO - Não
há. 'dúvida de 'que a matéria constl
tuclonál tem preferência; mas' na or
dem do cUa figura outra indicação. a
ser . submetida à consideração da
Casa.

Obedeço, Sr. Presidente, ao que Vos
sa .Exa. cieclcllr. Parece-me, todav'...a,
que deVemos, primeIro, resolver se
está. ou não prejud1cada - julgo que
sim - a indica1:;ão do Partido Comu
h1sta, a respeito da legitimidade da
Constituição de 37. Acho que o está
~ repito - em virtude' ào pronun-'
c1amento, da Casa há pouco. sôbre a
in~ca.ção do Deputado octa.vio Man
gabeira..

Assim, a questão de ordem que le
vanto é a. seguinte: deVemos, primei
ro, ultimar a matéria constante da
Ordem do Dia, para, somente depois,
usar àa palavra o honzado represen..
tante do Distrito Federal, a. fim de
continuar a fazer os seus primorosos
discursos. ,(Múito bem.)
. O SR. JURANDIR PIRES - Peço
V. Exa. que não estava deliberando,
!:las apenas executando a delibe]'ação
do ilustre Vice~Presidente.·que .então
presidia ,os DOSSOS trabalhos e mante
-ve' a. palavra ao ilustre representanre
de Distrito Federal, contormeconsta
do liVro de inscrição e estâ publicado
no uDtario do Poder Legislativo".
Não revogo a deliberação de S. Exa,
mas a Casa poc!erá faZê-lo.

"O SR. JURANDrR 'PIRES~ Peço
. a V. Exa.. Sr. Presidente, que. nêst~

casoJ me conceda a palavra logo após
esgotadas as matérias constantes da
Ordem do Dia.

O SR. PRADO KELLY - Peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o ilustre Deputado.

O SR. P&A.bo KELLY - (pela
ordem). Sr., Presidente, ,parece-me
que há e<IUÍvoco de V. Exa. ., permi
ta-me que o diga.

O ílustre Deputado, Sr. Otávio
Mangabeira, quando na Presidên<:ia
dos trabalhos, havia dado a palavra
ao Sr. Deputado Jurandir Pires 'Fer
reira, para uma expUcação pessoal.

O Sr. Jurandir Pires - Nào' na
Ordem do Pia. •

,o SR. PRADOKELLY - Sim,
para uma explicação pessoal" que se
dá. na Ordem do Dia.

O Sr. A.cúrcio Torres - O nosso
ilustre cole~a, Sr.- Jurandir Pires Fer
reira, falou pela primeira vez à Câ
mara na hora do, Expediente.

O SR.' JURANDm PIRES ~ Fa
le! na Ordem do D1a, faltando 5 mI-'
nutos para terminar a sessão, pedi
t:;.Ue fôsse considerado inScrito para a
sessão imediata. '

O Sr. prado Kelly - Desde que
S. Exa.. jnterrompeu as suas cons1
deraçóes e pediu para ficar inscrito
na Ordem do Dia., muÚo bem agiu o
Sr. Otávio Mangabeira, conservan-,
do-1hea palavra para, Uttla expllca.
ção p~ssoa1, qae deverá ter lugar após
esgotada a matéria em discussão. Se
2.1nda existe matéria em. discusSão,
sObre, a qual se' dêva decIdir, nã.o é
esta ainda a .oportunidad.e própria
para falar o nobre Deputado Juran
dir PiresFerreira~

Como vê V. Exa., Sr. Presidente.
não houve desacêrto fl,a decisão ter
máda pelo Vloe-Presidente' desta
Casa, ·Sr. Otávio' Mangabeira,mas
pequena' incompreensão de V. Exa. ,
dando a palavra ao Sr. Deoutadõ Ju
TandirPlres Ferreira ante~ de anun
ciar a discussão preVista na Ortlem.
'do Dia, para a 'sessão' de hoje (Mui
to bem.)



, . Perdôe-me V. Ex.a esta exposição.
Entendo, porém, de meu dever faZê~la,

embeneft~io da boa marcha ":'::'5. -'OS

tra,balhos e em defesa Je tempo' 'éóh
sa.grado ao .estudo de a'Ssuntos~or

tantes. insertos 'na ordem do dia.
(Muito bem; muito ~em)"

O SR. JURANDIR pIREs (Pela
'ordem) - Sr. Presidente, .. para pOr

têrmo a esta questão, desisto cfu pa
lavra, mas pecUria a V, .Excla. que
me fizesse inscrever para falar em ex-
pllcação pessoal. .

O SR. PRESIDENTE -- Agradeço
ao nobre Deputado Jurand;ir Pires
F6I'1'elra a solução dada ao caso de sua
inscrição:

O Sr. Deputado Soares .Filho tem
tôda razão, mas devo pedir a atençác
de S. Excia. para o grande eO:lstran
glmento, em que se achava a Mesa,
que se entende obrIgada a prestaJ- ho
menagens a. todos os 8rs. Constituin
tes, fac1lltando-lhes o US<l da palavra.

O SR. PRESIDENTEr-"Em discUs~
são a. Indicação n.o ,25,' de 1946, PI:o
pondo a revogaçãc imediata d&. Cons
tituição de 10 de novembro de 1937,
de -Sr. Carlos Prestes '~ outros já pu- '
bl1cada.- ,

O SR. CIRILO' ,TG"NIOR (Pela
ordem) - ,Sr. Presidente, vem V.
Excia. de anunciar a discussão- de
indicação, cujo objetive é perfeita
mente Igual ao da 'indicação - cha-'
memo-la. assim - '"Otávio Manp-'
beira", analisados' os têrmos .de uni

outl'o documento. Dai, a questão de
ordem, que' ora levanto, para. o fim' de
se esclarecer se o fequerimento em
aprêÇO está, regimentalmente, preju
'dicado. (Apoiados e' náo apoiados.).

A Casa, em, brilhante, exaustiva e de-.
maTada discussão a respeito da lnd1ea
~ãó liá pouco rejeitada, orientou-se -.
assim, resultou' do voto da maio·ria. 
no sentido de que o Parlamento não tem
cumpetência para' alterar os, têrmos
dó Ato Adicional, isto é, da. Lei Cons-
titucional D.O 15. .

, Outro. não. é o propósito do requeri
mento cuja d1scussãoV. Excia. acaba
de> . anunéiar.

~:':>ô; 'SR. PRESIDENTE - Estou
;',~ âpenas, cumprindo a' anotação' eXÍs-
!-:tehte sObre a mesa. . '
•• - j

O ,SR. pR.AJ:>o KEI.I,Y - Par êste
/,:' motivo, perm1t1~me prestar a' V. Ex.&. ,
: êsse esclarec1mento.

.: ! O SR. PRESIDENTE, - Como ob
servo sacramentalmente a ordem do
dia e as inscrições a' ela referentes,
~'segundo o pedido dos Srs. Constituin
~: tes, dei a ~I);,.lavra ao Uustre deputado
pelá Distrito Federal, a cujo critéT1o'

"aeixo a inteligência e a 1nt~ ·,retação
'ds. própria inscrição.

O SR. SOARES FILHO (Pela
" 'Ordem) , - Sr. PresIdente, quero pro
,:tE.rlr, apenas, poucas 'palavras de es
·'clarbCimeilto. EStive bem atento quan
'do· o ' Sr. Presldeilte, Otâ'Vio Man..
:gabeira, re.servou a paiaVTa, cons~ 'e

,:randõ-o inscrito, ao riob~e deputado
:Jurandir Pires Ferreira.

,~I , Falava S. Ex." ao termina: a hora
:-do expediente,' quand~ foi advertido
':de. que seu tempo ests:va esg{"' - .:.
'..D'eelarou então S:Ex.& que se achava,
:também, ' inscrito na ordem do dia, e

"o éntão Pres1dênte, Sr. Otávio Man-.
.gabeira, aduzi.uque,nes~ C3.S:>, o

'orador teria a' palavra na ordem do
.,:é:lla.. ._
-!, QUer isto dizer que, quando chegas
·se a ordem do dia, na qual,realmen
le,c·deputado Jur~nd1r P1r~ Ferreira
.estava inscrito,' continuaria S~ Ex.a. o
,seu- discurso lnterrompído. ,E" -:as ins-
crições, .porén(,;foram tôdas c. --:: ". >l~s

'por desistência, a respeito da indica·
ção bápouco votada. Desta sorte, não

-é possível se mantenha &. palaVra a.
'Geputado que r!alou no Exp:·::liente e
·continuaria na Ordem do Dia em que
::estava inscrito.' ,
,~ :v. Ex.~"Sr. Preslden·te, Podem re
"solver de outra foima, mas h.: de per
,nrltír-me acrescentar .será um pre::'
Cedente quede nenhum 'modc Qevemos
abí.1r" . '

:,> A ordem· do dia é;justami:.teo mo
:cientoma1s útil para as deliberações
sÕbre a matéria dela :msb.nt,. ,.. "'

,'m·en1:.e os Constituintes prêv1amente
"inScritos para a 'discussão dêsses as~
:sUntos deverão usar ds. palavra nessa
fase da. sessão ..-,:. .....

,.:~' '-., J ".- "';'."
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Circunscrita a questão, que ~ão bri
lhantes debates provocou, para fausto
dos An~is da Assembléia Nacional
Constituinte, à mera definição de com..

. 1)ctência, tomat'ia, data vênia, a liber..
dade de perguntar se seus têrmo5 ti ..
cam deslocados ante a proposta con~

~ tida no requerimento em debate.
. Solicito, pois, a V. Excia., Sr. Pre

, Sldente, que submeta ao voto da casa,
. preliminarmente, o segtrlnte; ~f" está

ou não prejudicado o requerimento
em aprêço. (Palmas.)

O SR. CAIRES DE BRITO ~ (pela
ordem) - Sr. Presidente, é natural
que" eu venha. à tribuna, já que ,a
questão foi subm.etida à votaçáo,·para,
em. nome de minha blU2CSda, dizer D
seguinte: é poss1vel que, para o P~r

tido Social Democrático, a" 1I!dica
ção que !onnulâmos seja. "igual à. da"
União.. 1)emocrátíca Nacional; mas
dentro ela lógica e da realidade, as
indicaçóes são absolutamente" di!e
rentes•. divergilÍdo no conteúdo.

"A U .I>.N. propõe, nâo falando na
carta de 37, qUe se nometewna co
bllssão. a fitn de elaborar w:na ~pé<:ie'
de'.lei Ol-gãn1ca que. su~titua. a Ca.rta
de 37 até' s p:l'omm~ão da nova
ComtitU1Çã.o. "

APr~ntál11Ós tm1a. indicação no
sentido de que. a Assembléia. C()nst1
tuinte se detlna claramente em. pre
sença da cai-ta de 3.7 e cllge" se é pela.
contlnu~ção dessa. carta ou contra.

Sra. Constituintes. se um Deputado
vota contra. a nomeação de uma .co
missão, alegancio que os trabaillos' àe
e1B.boração de uma lei orgânica pc-'
dem perturbar ao marcha, não quer
comisso dizer que seja contra a Car
ta. de 37. V1Inos,durante ad1scussão.
QUe muitos dos Srs. Constituintes
iirInai"am seu ponto· de vista" basean
'do-se em. que a elaboração dests" Jej
seria. o mesmo que" fazer, uma nova
constItuição.

ti queprcpomoa à Casa é-que se
manifeste 'cIa.ramente. em primetr'o
lugar. sôbre se é pela. Carta ele 37 ou
contra.. . . '
r l"

O Si'. Líno Machado - "Jt claro O,

ra.cloc1n1o de V•.:Excia.

o SR. CAIRE5 DE BRITO - Ao formu
lar isso, Dão fechamos o problema.,
porque deixamos aberta"" qualquerso..
lução, a fim de ·se salvar a democra
cl~ ·brasilelra (Palmas).

-Ao .requerer que a Casa se manifes
te a respeito da Carta. de 37, apenas

'fazemos uma consulta perante o elei
torado brasUeiro: se 'esta Casa corl
t.inua Estado Novo ou - como é evi

. dente que tôdos os nobres colegas
disseram a. seus eleitores - é pela
democracia no Brasil (Palmas).

A alegação do nobre Deputado por
São Pa.ulo, Sr. Cúil0 Júnior, peca por

, querer S. Excia. confundir uma cousa.
com outra. Talvez seja vontade do
Sr. Cirilo Júnior que não se, ponha
clareza nessa q.uestão..

A. nossa indicação para secons
tituir comissão que elabore a lei
orgânica envolve questão de pIincf
pio, é diferente, taxativa, clara, fra.n
co.; não tem re1>Uços. Visa saber se·
a Casa é ou não pela Constituição
de 37.

(Trocam..se apartes).

A incl1cação da U. 1). l:'r. condQZ à.
re~ogação d? Carta de 37. Não d1~o o
contrátlo. Quero apebas acentuar o
segwnte: entl'e uma e ot.J.tra indica
ção .hâ profri,nf.a. diferen~a. Os Srs.
Constituintes pr~1sanJ. escIareoer se
vetaram por 1ln1 cuidado. por curte
za de t.em1)O, Ou se são contra. ã. Carta
de 37 (Muito 'bem;· muito bem. ;pal
mas) •

., O .sa. PRESIDENTE - O Sr. ·Cf
rilo Júnior requer à Mesa submeta à
Assembléia a seguinte questão: se a
1Íl::]j~o n.o 24 prejudica. emtace do.
deliberado, a se~te, de n.Q 25, !lUe
está em discu.ssáC. . .

PreUm1narmente, portanto, submeto
à. Oasao requertmento de. S. -Excía.

O SR. MAURICIO' GR·ABOIS (Pela
ordem) ~ Para o requerimento es-'
cr:i.ta' roi pedida urgência?

"O SR. PRESIDENTE -:-." De~o dIZer
a. V. :Ex:' que eonversavá,k .no ··1ns
tante.- 'BÔbre. o .re-'1uerlmento~. com ..,o
Sr. , .•Deputado Carlos MaI'igbe1a.,..o
qtiai .,vejo trânSmiti-l0 à Mm:' - de
modo que não _ouvi o que se passou.

, ,
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o Sr; li!auricio Grabois - fergun-
· to: que requerimento está sôbre a

mesa?

o SR. PRESIDENTE - S. Ex.o.
informa que não fez, proprifLmente, .
requerimento: levantou uma·questão
de ordem, que a Mesa, dada fi, natu
reza do as.'!unto, declinou de decidir.
prefe~do apelar para a Assembléia.

O SR. DOMINGOS VELASCO (Pela
ordem) - Sr. Presidente, questão de
ordem, é, evidentemente, aquela que

· se destina a regularizar os nossos tra
balhos.

O Sr. Acurcio Torres - E esta é.

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Esta não é. Trata..se de requerimen-'
to feito a V. Ex.A, St. PTesidente; 2.'

quem compete decidir as questões de
ordem; mas os requerimentos à As
sembléia têm de ser formulados dentro
da lei interna.. Esta nesse caso o re
querimento do Sr. Cirllo Júnior.

O SR. PRESIDENTE - Efetiva
mente,' a Mesa não tem deante de si
uma qu.estão de or?em, mas pre1im1..
nar levantada por um ilustre Constl-

. tulnte. Não posso àeixa'r de submeter
. k Cnsa. essa prellmina,r. A Mesa.. ': pelo

Regimento, não' tem competência. para.
TE'tirar determinada matéria. da. Or..
df''ffi' co Dia, sob pretexto de ser aná
loga. ou idêntica a outra.

De qualquer forma., a. Assem.bléia.
é soberana nas suas deliberações.

O SR. PRADO K'EIJLY (Pela: or
.dem~ - Sr. Presidente, talvez seja:
necessário ~tinguír se se tra.ta de
questão de ordem ou de requerimen..
to. 'Neste último caso, a matérlanão
pode.ser apreclada agoI'3 pela A...~m'"
bléia. Se se trata, porém, de ques
tão de ordem, a V. Ex.. como Pre
~ldente. compete decidi-la. Se V.. Ex.&.
não o -desejar fazer ou tiver qualquer

··'escrúpulo aI:espeito. consultará então.
a Casa; de modo que. se'V. Ex.a não
considera questã,o de ordem e.. levan
tada pelo nobre Deputado por São
Paulo, não' pode submetê-la,· sob o

· cnlOI' de rec:Iuertmento', ao, exame' da
L.a.sa.. Se, entretanto. a considera
questão de ordem. V. Ex. tem com
petência regimenta1 para resolver, em-
~, ,.

bora ta.mbém possa apelar de sua
decisão para o voto da Assembléia.

'O aR. PRESIDENTE - Nas atrl"
I:uições conferidas' ao Presidente da
casa, pelo Reglmento, não encontrei
essa cOIl1petência, e o que não está
eXpresso não es~ dado. Conforme
ceclarei, eu não havia ouvido ore..
querimento, porque, no ins~a.nte de ser
formulado, um ilustre Deputado me
COIlsultava sôbre a.' votação.

O SR. PRADO KELL'Y - Senhor
Presidente, a confusão' no conceituar
o assunto foi que me permitiu prestar
êsses esclarecimentos à Mesa. Jl..ssin1
está perfeito:' V. ~a. ..cons1det'a. a
questão como de ordem. Nesse caso :..
repito - pode e tem competência pal'll
resolveI' , não só' pelo Regimento em.
vigor, como pelo Regimento da Câ...
m~r~ dos Deputados. que e subsidiário
dêste. A competência do PreSIdente
para resolver questões .de ordem é feIra
de dúvida, e V. Ex.a tem usado dela.
vs.r1as veze~_V_. __.~~__ pqde decidir e
depois recorrer para a- AssêIilbléta'~---

tIJ.as é missão precípua de V. Ex.r. .

O SR. PRESIDENTE - Entre as
atribuições que,pelo art:·17 do Regi..
menta me são contendas, não encon...
trei a, de decidir questões dessa na~

tureza.
O SR. I CARLOS MARIGHELA

(Pela ordem). - Sr" Presidente, estou
eIn c()nd1çõ~s de esclarecera sitUa.,;.
ção. porque fil! eu mesmo quem en
tregou o documento à Mesa. Não se
trata de re'}uerfmento e, sim, de uma.
Indicação. entregue à MeSa no .mesmo
clla.' em que aU chegou a indicação.da
U. D. N.

Entendendo...me com V. Ex.a, Senh(lr
Presidente. procurei demonstrar que o
assunto de nossa. indicação el'a dife
rente do da indicação da U. P. N ~
E l:'epetidas vezes perguntei· a V Ex.1l.
se esSa nossa indicação ná;) 1rla figu
rar na ordem do dia.. Obedecendo es
tritamente ao regimentà. V. Ex.D de
clarou-me que a indicação flgural'la
oportunamente' na Ordem do Dia. uma
vez ctlscut1da' a matéria sôbre a. qual
versava. ao indicação da O. D. N.

O Sr. AcúrC'€D TÔTTes - Está. na
ordem~' do dia, mas a julgamos pre-
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j udicada -pelo voto dado' pela Assem~
bléia.

O Sr. Nereu Ramos - Não ,se trata
de saber se é diferente ou não. Tra
ta~se de fixar o seguinte:' a Assem
bléia acaba. de decidir. de acôrdo com
o ponto de vista da maioria, que não
tem competência para tratar de outro
assunto que 'não seja a elabornçáo da
Constituição. ' '

O SR. CAR:[j08 MARI0HE.LA 
Ainda não vi essa decisão da Assem
bléia.

O Sr, Nereu Ramos - A indicação
foi rejeitada por êsse motivo: por uma

, prelilninar, '
O SR. CARLOS MARIGHELA 

A Assembléia opinou sóbre se' devia
ou não instituir comissão para ela~

borar uma lei.
o O Sr. A<;úrcio Tôrres - Se devia ou

não nomear comissão para 'elaborar lei
que não seria a Constituiçáo defini-
tiva. .

O Sr. Nereu Ramos - A Assembléia
~ acaba. de decidir, que não t.ern comDe~

tência para votar senão a Constituí
ção da República. Por éonseguinte. se
dec1cUu dessa. forma, esta indicação

, envolve a· mesma matéria, e por isso
2, julgamos prejud1cada.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Tenho a impressão de que os nossos
debates devem ser conduzidos de for~

ma a. ser l'espeitado, na realidade, o
regitnento, e não procurarmos aqui
torcer, de modo algum, o que está. de
liberado e resolv1do,

A questão é clara, Trata-se de in
dicação do ?artido Comunista, Essa
indicação, pelo que estádetermmado
no regimento, deve ser po::ta em dis
cUssão. A Assembléia pronunciar-se-á
a l·espeito.

Agora, a questão que se levanta é-
s. de Cl.,ue se trata de um requerimento
e é precisO primeiro submté-l0 à Casa.
para se saber· se ela aceita ou não a
indicação. Essa, a questão que se SUB
cita aqui; mas o objetivo, parece, é
impedira discussão de um problema
de grave importância. '(Pa.lmas nas
galerias), qual o da Carta. de 10 de
Novembro, que se procura manter de
pe! como ameaça, graças' ao fato de
~.se encontrár aqui., ocasionalInente uma.

maioria de represe11tantes da Nação
que não estão, realmente, atendendo
ao que prometeram ao povo, quando
fizeram os seus comícios ele1tora1s.

Peço. a V. Ex,ll. Sr. Presidente, que,
agindo com seu espirito democrático
e llberal, mantenha a decisão de sub
meter a debate a indicação do Par~

tido Comunista, dando a palavra ao'
Constituinte que Já· se enc.:Jntra ins
crito, pelo mesmo Partido. :€sse, o
procedimento justo. Fora disso, é q~e

rer impedir que o Partido. Comunista
exponha seu pensamento contra a
Carta de 10 de Novembro (Muito 1;em/
muito bem),

Sr. Presidente, sou trazido a esta
tribuna, pe2a questão de ordem for
mulada pelo 81'. Deputado Cirilo
Júnior, para declarar que precisa
roos cumprir o Regimento Inter
no que 'resolvemos adotar, um~ vez
aue ainda. não temos o outro a. ser
êlaborado por nós mesmos, cujo pro
jeto sômcnte agora foi publicado,
com o substitutivo, devendo entr:lr
em discussão.

&quanto não temos um Regimen~

to, penso que em 'alguma coisa de~ .
vemos ·nos basear, para or1enta~ão

dOG trabalhos da Casa.
Surge, agora, um problema que nos

leva à conclusão de que, rea.lmen.te,
~em um R'esLnento Interno nada é
!Jossivcl fazer. Se há uma lei inter
na que está. sendo adotada. por n6~,

l'sta deve ser cumprida, sob oen" de
nada podermos realizar de .constru~

t1Vo.

Em tOrno da indicação apresenta~

da peJa. bancada comunista. surge.
a. alegação de que se· acha prejud!
c5.da, Negamos tal coisa.

Um 1lustre Deputado levanta ques
tão de ordem a respeito, questão que
de modo. algum se justifica, porque.
no art. 94 do Regimento Interno s~

preceitua:
(O orador procede à Zeitura do

art. 94 ti de seus §§ 1.°, 2.°' e 3.°)
. "

'De tato. há uma. indIcação do
Partido Comunista. que esta. em dc
liate . Foi publicada. no órgão o1'1cl8.1,
de acOrdo coIr,. o Regimento, no mes~
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mo dia em que safu a indicação dã
O.D.N. Se fôsse a mesma e única
indicação, n&.o haveria necessidade
de publiCação em ~eparado, no mes-

. mo número do Diário do Poder Le
gislativo" de 19 .do corrente·. ;onde.
se lê:

tj I ndiçaçâo

Considerando que a circuns
tância de não ter sido, siqucr
submetido ao plebiscito prcv1::ito

,pelo seu· art. 137 retirou ao do
cumento de 10 de novembro de
1937, oriundo de um poàcr de
fato, a única possibiUdadc de ad
quirir aparência d'e legitimidade

. política; Considerando que, se as
sim .era antes das eleições de 2

-de dezembro último r hoje, empos
sado o PI:esidente da República
e ,instalada. esta Assembléia, mais
acentuada ficou a incompatióill
dade entre o ato de 10 dc no
vembro e o atual momento da
vidá !).2.cional. que o povo quer
livre e amplamente democrático;
CúDS1derando 'que vários disposi-
tivosdo mencionado docwnento
se chócam com a existência de
um poder leg1:5lativo e constituin
te· como o que exercemos .nesta
Assembléia; Considerando que a
chamada Constituição de 10 de
novembro 'foi alterada pOZ' várias
1m posteriores. também ditas
Constitucionais. e entretanto se
VélIl a.plicando cUspositivos da
quela. já. expressamente revoga-

_, . dos; Considerando que é, índis
pensável definir os direitos es
senciais do cidadão e 'as garán-·
tias que os amparam; Conside...
rando que, eleitos o Poder Legis
lativo e o Poder, Executivo, deve
cessar, no pais, tôda e quaic:uer
expressão de ~ autoridade dltato- '
nal; . Considerando que o Poder
Executivo, sobretudo tendo em
vista as d1!lculdades de vé.r1cs or
denSque, neste momento, O· a&C
berbam, prec1sa estar amiado
dos melos e recursos necessários
P,aia exercer,' em '. toda fi. pleni
tude, as suas.atribu1ç6es, e tanto
mais o estará· qus,mlo ma!s. pro
Vierem os seu.~ poderes de fonte
leg1~; Considerando que a _esta

Assembléia Constituinte incumbe,
. primaclalmcntc traçar as normas
,básicas da atuação dos poderes

do EstadO; Propomos que a Mesa,
depois de ouvida a Casa, nomeie
uma comissão, na qual figuram
todas os partidos com represen..
taçíto na Assembléia, para ela..
borar, com a maior urgência. um
projeto de normãs gerais, pelas
quais se deva reger a vida pol1
tico..adm1n1s&t'ativa do pais, até
que seja promulgada a nova
Constituição. Sala das Sessões,
18 de Fevereiro <le 1946. - Pela
União Democ~ática Nacional:, .

. Disse o ilustre lider da maioria que
aqui ficara resolvido, com referênc1a
à indicação da U. D.N . . que esta
Assembléia não tInha poderes para de~

clcllr a questão. Não houve tal reso
lução .. A,indicação da U. D. N. é clara:
pede I a nomeação de Comlc:;são para
tratar, apenas, da elabOração do Ato
Institucfõliat;--A- ·tndlcação do Partido
Comunista é fund~entalmênte(n!e-·-

.rente, pois que nela se declara:
..A Assembléia Nacional Const1

tuinte, por ato emanado de sua
própria, autoridade· e, soberania.

~ considerando -que a COnstitU1l1te de
10 de novembro. imposta à Nação
Brasileira contra a sua vontade,
é uma Carta para-!ascita. incom
pativel com a era democrática que
se .inicia paI':!. a nossa. Pátria. ,
bem como paxa tõda. a. Humani
dade;

CoDslderando que a própria con
vocação da Assembléia Nacional

. Cpnstltuinte slgni1ica por si EÓ o
r~onhec1mento da inexistência da.
Carta de 37; ,

ConsIderando que oo!' repz:escn
tantes do povo, nesta Assembléia.
ao~prestaretn o conlpro~o pro
metendo- guardar a Constituição

.' Federal que fõr adotada, desco
·riheceram 'da. Carta de 10 de no
vembro;

Considerando que essa. carta
contraria. a partir do rompimento
de . relações com as eXt..Jntas po
tênc!as do Eixo, todos os· acOrdos'
hiteplaC10pals firmados pelo Bra~,
sU,fundamentalmente a Carta. do
ÃtlàD.tico, a Ata de Cbà.pulrepec e '
a. Cartt.. das Nações Unidas;
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Considerando que, pelo Art. 75"
da referida Constituição, o Presi
dente da Revúbllca fica investido
de poderes para' dissolvp.f a Assem-

.,bléia Nacional Constituinte, com
evidente e inaceitável restrição li
soberania popular;

Considerando que a 'não realiza
ção do plebiscito estabelecido pelo,
disposto no Art. 187 da dita Carta.
por si 56 constitui motivo para.
invalidade da mesma";

Considerando que a sua inviabi
lidade jurídica, política e moral
já foi reconhec!da pelos seus pró
prios autores; ,

, Considerando finalmente, que,
por êstes motivos, é uma. Ca.oLia. ca
duca promulga a seguinte

Declaração '

i Art. Único - Fica revogada. a par
tir da presente data, a Constituição
outorgada dê 10 de novembro de 1937.

sala das Sessões, 18 de fevereiro de .
1946. - .1../uiz Carlos Prestes. - I1gos
tin de Oliveira. - Claudino José' da
Silva. - António' Pacheco da, Silva•.

José Maria Cruz. -Carlo.s Ma
TÍghella. - Art Rubens Silva.. - JOr
ge AmaãO."

Quer d1zer que é fundamentalmente
d1!erente porque se trat9" segundo a
fudicação do Partido Comunista, da
revogaçáo' do mostrengo da Carta
na,,::l-!acista de 1937. , ,

Como, portanto, levantar-se tal ques
tão de ordem quando não decicUmos
ainda sObre se estamos ou não a fs.vor
da Carta. de 10 de Novembro de 1937
e quando a deliberação ainda não foi
assentada pelos representantes de to-'
dos os partidos que se encontram nesta
A'5sembléia.,'

Não há, portanto, Sr. Presiden~l
rázã.o para essa questão· de ardem. O

" que peço a V. Excia. é que ap~que o
Reglmento Interno. isto é, submeta à
Casa o requerimento nosentldo de sa
ber se a Assemhléia estaria. ou não
diposta a aceitá-lo.

O nobre Deputado que 'levantou'a
, questã.o de ordem procurou, inclusive,
restringir as 'pr6pnas responsablllda
desdo Frésidente. desta Assembléia.
Cabe a êle determinar -se o assunto
entrará ou não em cllscussão, e se nÓs .
désejamos o assentimento da-Mesá:é

porque da pauta dos nossos trabalhos
deve constar, há vários dias, fi. nossa
indicação, que tomou o n.o 25, e que
deverá ser apreciada, ainda, uma vez
terminada a discussão e votação da
apresentada pela U. D. N. .

, Democrático e regimental seria, sem
m~is preâmbulos, pOrem discussão e
votação a proposta do Partfdo Comu...
nlstae, em segUida, dar a palavra ao
orador. do partido que' se acha 'inscrito
para que êsse escalpele e mostre que'
essa Constituiçáo é a pior ameaça que
pesa sõbre a democracia. <Muito 'bem;
muito bem., Palmas) .

O SR. PRaDO KELLY (Pela or
dem) - Sr. Presidente, retomo o exa
me do assunto para apresentar a Vossa
Excia. argumento útil à decisão da

. Mesa.
-Disse V. Ex. que r..ão havía encon...

trado no Regimento em vigor dispo
sitivo algum que o autorizasse a resol
ver questões de ordem...

O SR. PRESIDENTE - Referi-me
ã. minha competência.

O SR. PRADO KELLY -Exata.
mente; competêÍ1cia de V. Ex.

Diz o regimento instltu1do para a
Assembléia Constituinte àe 1934, e que .

,fol adotado para esta Assembléia em
virtude da indicação do nobre Sena
dor Sr. Neyeu Ramos, no art. 20, pa
rágrafo único:

I' São atribuit5es do 'Presidente;
além de outras conferidas neste
,Regimento:

" .
• • • 'lt ,.. •••• ,.. ,.. ,.. ..

Inciso 9.°: Resolver soberana
mente qualquer questão de ordem".

O Sr. Ncreu Ramos - Leia V. Ex.
o art. 95. '

0, SR. paADO KELLY~- Perfeita
mente.

Diz o art. 95, a que "se refere o
ilustre colega' Nereu Ramos, o se,:'
guinte:

. IlTôdas as questões de ordem se
rão, soberana e conclustvamente ..

. resolvidas pelo Presidente".
. § 1,0 Durante asvotaçÕ8s, as

questões de' ordem 56 poderão
" ser levantadas em rápidas obse:,,- .

vações, 'que não passem de 'três
mlnutàs e' desde que seja.."n de
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natureza a influir dlretamentp.
na marcha dos trabalhos e na
decisão da matéria, corrigindo
qualquer engano ou chamando a
atenção para'um artigo regimen
tal que não está sendoobede..
cido.

§ 2.0 Qunndo o Presidente,
no correr de uma votação, veri
ficar que a reclamaçáo pela· or
dem não se refere efetivamente
à ordem·dos trabalhos, poderá
CAssar a palavra ao Deputado
que a houver solicitado, convi..
dando-o a sentar-se, e prosse
guirá na vOtação".

São dispositivos secundários que es
clarecem mais ainda. .a 'competência
precip'aa da Mesa para decidir tõda' e
qualquer questão de ordem. (Muito
bem) •

O SR. CIRiLO ,JúNIOR <pela or
dem) - Sr. presidente, o .eminel~te

Deputado Sr. Prado Kelly, cujo nome
declino sempre com honra e es:pecial
carinho...

O Sr. Prado Kelly - Agradecido a
V. Excia.

O SR. CIRILO JúNIOR - ... lem
.'brou à Casa disposição regimental que

tomo a liberdade de ler majs uma.
vez: é a que se contém no. art. 95 do

, regimento:.

(O orador procede à leitura. dos
dispositivos regimentais que re
gulam ·a matéria.)

Sabe V. Excia., como o sabe a Casa,
.que não h9., ante à. soberanln· da As
sembléia, decisão alguma. que. por
dellberaçã'J da própria Presidência
dos nossos trc.balhos, não possa ser·
submetida voluntàr1.amente ao voto da
Asse.albl~ia. (Muito bem) ..

TOdas as questões - e Isso consta
da tradição parlamentar brasileira 
reputadas .pela Mesa .de .alta rele
vância, tôdas as dúvidas que possam
surgir na. exegese das normas regi-'
mentais da C~sa. foram sempre
encaminhadas à' apreciação da .As
sembléia, para que. esta, dentro de
sua soberania;firme e inapelàvelmente
trace sua orientação, como aresto
definitivo. .

Foi por isso; Sr. Pres:dentc, que le
vantei questão que me aprouve chamar'

de ordem, pe'dindo a V. Excia ., a
seguir, que a submetesse ·0.0 voto so
berano da Casa. Porque, a meu ver,
da leitura do dispositivo regimental,
-conclui que o preceito. do art. 95 era
atinente às questões de ordem que
:fossem levantadas no curso das pro.. ·
posições, confoI'me se depreende do
confronto do art; 93 a seguir, até o .
seu último parágrafo.

Na. troca de apartes, - e mesmo
em discursos, aquI pronunciados a res
peito da prejudiciai.-por 'mim levan
tada. - surgiu uma dúvida: se se
tratava de uma qup.stão de ordem, ou
se de um requerimento.

Entendi, dentrn da minharestrits.
autoridade (não apoiados) de Dep.utet.do
pouco afeito aos tratos de nonnss
parlamentares ...
_O Sr. Ataliba Nogueira - Não
apõIãdõ;"'·V,;,-Excia: _é_ o nosso lider.

O SR. CIRILO JUNIOR - ... l wl1
pouco afastado, mesmo, dos estudos de
regimento que norteiam a vida dos
trabalhos legislativos, que a questão
era eminentemente de ordem,:como po
deria ser também matéria para CODS
tituir obje'to de um requerimento, e
de um requerimento acompa.nhado > de
um pedido de urgência, dado que- n~
ma e noutra hipótese o que se debate
é a prevalência de uma. prejudicial,
cujo objetivo é precisamente êste: não
voltamos á c11scussão de matéria de-'
batida com tanto brilho por tôdas as

. correntes partidárias da: As.~emblé1a,

esclarecendo consciências e votos, aque
las manifestadas e êstes já co1hldos
. Urge, Sr. Presidente,que votemO& o

Regimento definitivo da Assembléia". ,
C Sr. Carlos Marigltela - Perdoe-me.

V. Excia., já está na Ordem do Dia.

O SR. eMO JUNIOR - Urge que ini
ciemos, por fôrça dó Regimento que vai
ser vótado, os trabalhos prôpriamente
da fatura da Constituição Federal, que
manifesta a ânsia -de quantos querem
dar unia demonstração sincera dé que
vivem dentro de uma. democracia t2
:presenLativa, que há de fazer afe
llcidade de sua pátria (Muito bem).

Não há o propósito da maIoria de
impedir as manifestações daqueles que,
como nós.. aqui estamos para nos de
sempenharmos dos mandatos recebidos,
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dessa' única fôrça que contém a sobe
rania nas democracias, - que é o povo.

Insisto, Sr. Presidente, na m.1nha
questão de ordem, para que V. Excla.

. declinando de sua competência, se a
alta interpret.açã.o que der aos dis...
positivos regimentais o conduzir a es
sa decisão - recolha da Assembléia
soberana o voto decisivo e lnapelável
sObre a questão prejudicial por mim
proposta. (Mui'to .. bem. Palmas).

O SR. PRESIDENTE - A Mesa tem
difiCilldade em saber se está preju
dicada ou não a indicação D.a 25 pela
votação da de n.O 2~.

As questões de ordem que o Pre
sidente· decide soberanamente estão
définiclas no s.eu artigo 118, que diz:

"Tôdas as dúvidas sõbre a In
terpretação dês_~e Regimento, na·
sua prática, constituirão questões
de ordem.
§ 1.0 - TôdaS as questões de or
dem, claramente fonnulada.s, :;e
rão resolviàas definitivamente pe
lo Presidente da Câmara.
§ 2.0 - Ncnhum deputado poderá
exceder o prazo de UOl qunrto de
hora ao formular uma· ou, simul~

taneamente. mais de uma. questão
de ordem."

A Mesa náo tem dúvida alguma.
quanto. à interpretação reg1mentale
competência que tem o Presidente pa
ra decidir soberanamente· nos casos
indicados. A' questão surgida. é uma
quest~ de fato e não de direito, isto
é: se. as duas indicações são idênticas
e. se a votação de ~a implica em
prejuizo da outra. A Mesa' não encon
tra nas suas atribuições competência
para resolver. Competência que não
está. expressa é negada. Assim. apren;'
di. no direito. Em a enumeração de

. competência de Presidente não se
acha o caso enquadrado.

Devo comunicar aos Srs. Consti
tuintes que se acha sôbre a Mesa o
seguinte requerimento sub.scrito pelo
Sr. Acurcio Tôrres pedindo a prorro-
gaç§.oóa sessão por plair; meia hora;

Havendo na. Casa mais de dez Senho
res. Constituintes submeto à sua. apre- ,
c1açáo apedido de prorrogação da.
sessâo. (Pausa)

Requeiro a. proITogaçãJo dia' sessão
por mais meia hora.

Saladas Sessõcf;, 28 de fevereiro
de 1946. - Acurcio Torres •

O SR. PRESIDENTE - Está aJpro..
vllJdo o requerimento e prorrosada· a
Sle:.sisão por mais meia hc.ra.. .

o SR. CARLOS MARIGHEL.A.
(PeZa ordem) - S:. Presid'ente, peço
a verif1cação çj.a '"mação, porque,
quando V. Ex. e. procedia à apuração
dos votos, alguns colegas e eu ainda.
nos encam1.n.há.va.mos para os n'OSSOS
lu~are.s.

O SR. BARRETO PINTO - Sr.
.Pre·sidente, peço a palavra pel:a. or
dem.

O S1,1,o.· PRESIDENTE - Tem. a pa,.
lavra, pela ordem. o 51'. BalI:reto
Pinto.

O SR. BARRETO PINTO - (Pela
ordem) - ,Sr. Presidente, a meu vêr,
não há necessida.de da ver1ficação da.
votação, porque, em face do que dis
põe o parágrafo 1. o do artigo 60 do
Regimento Interno, bastam 100005-

. tltuintes pa.ra que seJa. aprovado o re
quer~e~to de prorrogação da sessão.

O SR. PRESIDEl'j"TE - Os· 10
Constituintes ex1g1dos pela Le'Í In
terna se prendem ao quorum; maio-
ria é coisa diferente. '

O SR. BARRETO PiNTO - Es
tou· satis1'e1to, Sr. Presidente, com o
escLarecimento de V. Ex.. a (Muito
bem) •

O SR. MAUR:tCIO GRABOIS 
(Para encaminhar à votação) - Se
nhor Presidente: estamos discutindo
se a incllcação apresenta,da pela U.
D. N. é idêntIca à. do Partido Co
munista do Brasil. Na realidade, são
diferentes, porque, embora a. da União
Democrática conduza a repelir o
rnostrengo para-fascista de 1937, a
indicação do P. C.B. faz que os
Srs .. Constituintes se definam se es
tão ao lado do póvo ou· daquela
Carta. '.

O que a ma10ria aqui resolveu, fOl
rejeitar·a Indicação da União De

mocrática. Nós, os .. comunistas. po-
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rém julgamos importantes o deba.te,
do problema, através Ido qual pode
remos ficar' conhecendo qua,1s os ho..
roens que, no século a.tual· na hora
em que o fascismo Ifol derrotado
:in111ta.rmente,a1nda d~!ende umEs..
'tado para.-racista, Ull'l8. ·constitUição
outorgada ao povo n~ 'período , ,em
que o fascismo estava. em ascensão

,'no mundo. ' .

Nós, .os comunistas, pugnd.mos' pela
.sua renovação so~ene I~ 'form:ll

Desde que, em nossa terra sepos..
síb1l1tou organizar lega!1nlente o povo,
desfraldamos. a ba.nde~ra, da çonvo

.cação de uma Assembléia, ConstituIn-
te. ' '

" I,'
. 'Para que a quedamos? Justaolente

para' fazer que, de !ozina-leg9.1,· tOsse
revogada a. 'constit.u1ç~o de 37. '

Quando lutávamos p~ umaCons..
:' tituinte, desejávamos ver -assce;:.o.Cados
, os direitos do' povo [c' ga'mll.tlda . a
, . democracIa em nOSRa iterra. ,(Palmas

nas galerias).
'Sab!amos que, enqcintoperslscisse

êsse mostrengo caduep - a Ca;rtà:'
de 37' - ainda não ter!amo!' a de~

mocrac1a para a pov~.' A real1dade
está. mostrando isso. DeJ):)1sdas gran
des v1tórias popular~s;, depo1s da
·obtenção da anistia; da liberdade de"
reunião e de palavra~. da conquista
da. livre organização dos Partidos e
'do direito de greve, nâo é mais pos~

~ .!Tel ressucitar êsse 'códIgo de: cas
-t1gOs, que constitui ameaça., ao :povo

:,brasileiro. (Palmas neis gaZeTÍa$).'
j. ". '

,; Já frisamos aqui,. 6 o repetimos,
;.;. que não faZemos' agit,açóes. ' Est.amos
I, I' luta.ndo por uma. qU'estão de prin
;.' c11'io. Serlamos' homenS' renegadores
; do nosso passado 'de lluta contra o
, faScismo, contra o integmlismo,: con
. '·tra Hitler e Musso11ni,' se' acasO'~DOS
,., r' I . .

8rC'Omodassemos. (PaZmas ' nas' ga-
.;, lerias) • " :' ,

:. " Êstamosde!~ndendd ,lnterê.sseh.le~·
, . I '

, git1mos do povo e mostrando '. que,
não olhamos para traz, não :kuar~
damos re$sentimentos1 Não . vi:remos

,~ ·à· tribuna desfilar o rosário das .per~
.,., seguições sofridas naspi'15ões,: nem
::,8:5' tor\iuraS que nosl!ql:Bm' impcJs-
.' tas.' . :- - . .'~: "

, Dispostos estamos a esquecer todo
,o passooo de perseguições, porque que- '
remos a democl'acia.4 -

... o povo sabe - e já dissemos várias
vezes da tribuna - que ninguem mais
que os comun1stas teria razão de res
sentimentos contra o govêrno do Sr.
Getullo Vargas, porque ,n1nguem; mats
do que nós, experImentou na própria ,
carne os males da ditadura. .

Quando o Brasil foi fi gredldo pelo
fascismo, e se enflle1rou ao lado das
NaÇÓes Unidas pára' combatê-lo, nós
os comunistas, demtlS todo apóio às
mediiias democráticas do govêmo.

Posteriormente quando muitos dos .
que, antes, haviam apoiado o govêrno",
se aproveitavam ão momento de li
berdade para atacá-lo, esquecemos
ressentimentos e aplaudimos os atos
justos do govêrno, sentindo, até orgu~

lho neSsa atitude. .
Por essas mesmas razões', lutamOG

hoje com-·Uina~.co.nstã.nciaque os no~

bres Constituintes "di mà1oria- talvez
não compreendam.' Afirmo-o, porque
se trata de questã.o 'fundamental para
o povo brasileiro. Se levantamosêste
problema, não estamos fazendo opa-'
slção ao Govêrno, não somos dos que-,
nos perfilamos em dois blocos,~ opo
sicionistas e governistas - nem acei
tamos a teoria da existência de um
grupo que está no poder e de outro'
que luta para assaltá-lo.
~taInOS dispostos a apoiar ~os os

,atos Justos e democráticos, partam do
govêmo. ou das . fôrças de oposição,

, mas saberemos desmascarar, veemen
'temente, todos os atos reacionárlos.
(Palmas na:J galerias).

,se assim lutamos, é porque sa.bemos '
que a hora que o Brasil vive não é
mals a do predomfn1o do fascismo no
mundo. porque 'o mundo de noje é
completamente contrário ao sistema
Instituído em lO de novembro de 1937.
(Palmas 'J1.O.S galerias) •

Nenhum govêmo, hoje, pode cam1
nhar no sentido do fascismo; porque,
contra êle se levant..'lm o Sa.crifício e' o
sangue de niilh6es de com.batentes das
Nac;ões Unidas.' O mundo de hoje é
um mundo de democracia. .

Sabemos' que o Exm.o Sr. Eurico
G~sparDutra. não deseja, caminhar
no sentIdo do fascismo; porém esta.



- 373-

Assembléia não revogando totalmente galerias); 1:oi Constituição que não
a. Carta de 37 J esté. prestando um emanou da vontade sobera.na do povo.
desserviço ao Gor;êrnCl (Palmas n<lS {Ia- outol'g8de. contra. a vontade e os 171-,
lerias> • ' terêsses da Naçfi,o.

Mantendo eRta pseudo' carta constl.. Também não argumentamos com o
tucionel, a Carta para-fascista d.e 10 " fato de que a revoga.ção desta C:lt'-'
de novemPl'o, está se' comprometendo ta irá desorganiz~ completamente a
um govêrnolegitimamente eleito pelo vida politica nacional e a própria Si-
povo. . t1.4aQã.o juricl,ica, tirando ao Govêrnl~

Nós, comunistas, estamos dispost,os, os meios de dirigir o' pais. Não ~
com a mesma veemência e enerq~a çonsJderarnos garantia para quat-
com que lutamos contra a Carta' de quer Govêrno que pretenda reger a
37, a aplaudir, apoiar o Govêrno da Nação honestamente. O que impo....
Repábllca, se tomar a lnkiatlva. de ta., para. nós, ,é possibilÍtar a.o Govê;',
revogá-la, porque ela significa tas· no os meios para. governar o povo df' .

• cIsmo··.e o Govêrno. está mostrando .- acõrdo com as novas condições qU.e
.que não quer marchar para o. "'fasct.::l- . estamos vivendo, uma vez revogadi a
mo (}Wuito bem). - Carta de 10, de novembro.

Por jsso, dIrigimos um s.pêlo à . Consideramos vitais para. o pov:.
maioria desta Casa, para que a.pt'~- as eleições de 2 de dezembro, que
ve a revogação da Constituição de foi voluntàrlamente dar seu voto aos
37,: o que difere da. lncUcação U:l seus candjdatos à presIdência da
U .I).N., que não visa a revogal#ã" República e ao Parlamento. Sab~~
'solene e formal. . mos que essas eleições foram cOnvo

ca.da.s de 8.cõrdo com.. o Estatuto de
O Sr. Prado KelZ1J - Sustcntáva- 10 de novembro; no entanto, ao :ma.

mos a insubsistência da Carta de 37. legitimidade não parte. dos a.tos or,'l-
por ilegít1mldaà'c e caduc1dade. ginár10s ela Carta de 10 de nO\!oem........ .-

O S.,. Mauricio Grabois - Vossas bro, Nenhuma das leis cOnstit1.lCLO'"
- Excelências a. comdderavam insul;)o nais tem valor jurídico para o xtos<sr
sIs~nte, e nós entendemos que nunca povo. .
toi posta em \1gor: entretanto, aindZl .- .Baseado em que o ~r. Getúlio Var-
a1está, ameaçando no~o Dovo e, !Jor gas baf.Xou tôdas as leis constttUcto.
isso, precisamo::; revogá-Ia,fazer qu~ tais? Baseado em que o Sr• Josl! Lt-
desapareça totalmente do <:enárto '9')- ,nhares baixou outros decretos~lel e

. Iítíco: Nosso objetivo é que o po'Vo outras leis constftuctonaís? Náo f(){

s~ba qucm está. com o tão malsln"a- baseado na vontade do povo.
ao Estado NoVo e quem estA com 2l Trata-se de· reconstruir a .vida 1)O~
Democracia.. l1tica da, naçáo, partindo das eletç'õ":s

Faço mais um 3.pêlo . Sabemos' que de 2 de dezembro último.
mUltas democi-a.ta..s, patnt>tas serlJ • Cabe a esta Assemblé!a, portanto,
ram honestamente a ditadura. (sta. resolver Soberan3.mente os problemas
não .quer dizer que, hoje, em nova~ do povo brasileiro, reflolver qual a
ccndfções, reCOnheçam qUe náo e:ra Constittúção que' o po~o merece e deve'
justa a posição dêlesnaq'l1ela época. 'ter.
Náo temos o ttlenor preconceito nes·
se 'sentido. O que se trata,neste. tns. Propomos. antes da. elaboraçã.o de
tante, é garanttr a democracia.' ·1'!'a. nova Carta. ConstitUCional a revoga-
o Povo. . ção ,completa; solene da Carta de z~.

O problema. ora em ct1scussão e AO t desaparecer, porém, essa Carta,
, isso não quererá diZer que' o Govêmo

prafundamente polftico~... Nós, comu.. fica desa.rmado, sem as meios para di-
n!stes, não fremos ãefJatc!..!o do tJon- riglro pa.is.
to de vista jurídico. :Conslderamo~
que. a Carta fascista de 37 não poõe. Pergunto aos nobres Constituintes:
ser discutida - jm1.Jicamente, porque , qU9.1 foi a lei, qual foi o decreto ema.
lhe falta base jurídica (Palmas. naO; 'nado do povo que revogou a Callta



ção de 10 de novembro, não irã o Pre
sidente' dissolver esta. Assembléia e
n.nular mesmo a própria Carta C.ons-,
titucional que vai ser .elaborada?
(Palmas) •

Eu' não 'queria ,abord9.t aqui este
assunto, Apelo, porém. pa.:'a· a cons
ciência de todos os presentes. Foi
na vigência do Estado Novo que a
policia de .Fll1nto Muller pegou uma.
senhora grtv!da e entregou-a à po,;,
licia de Reydr1ch. e' Himmler, a. Ges
tapo, a fim de que fôsse massacra.áa.·
nos campos de concentração.

"i·
, I"
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de 34? Se a Assembléia Constituinte,
revogar a Carta de 37, naturalmente
voltará a vigorar a de 34. (Palmas
nas galerias). '

M;uitos membros da maioria, reba
tendo a tese da U, D .N., da eleição dt:
uma comissão composta de reprcsen- ::e .-necessário rcvo~nt' a Carta de
tantes de todos os Part1dos para ela- 37, a tim de que possamos tornar o
borar uma lei orgâ.nlc~., diziam ser ,ne- Brasil· respeitado ,entre as Nações
cessário fazel' duas Constituintes: uma Unidas. É preciso compreender que
Constituição provisória c, depois" a a luta travada na Europa contra o
Constituição definitiva. :e:ste foi, por. fascismo toi profundamente democrá-
assim dizer, o argumento principal da tica, e a subsistência da Carta fa.s-
maioria. .. cista de 37 é a ncg~.ção dessa Luta,

No debate da indiCaÇão ·da U.O!N'., . é a negação da FEB, é a negação
portanto, não mostrou a maioria o da luta de todos os~ brasileiros" con- .
seu repudio à Carta de 37; tomou so- tra a reação e 'contra-a-,dltadura.. E
mente aspecto técnico: o problema' do a negação dos acôrdos de Teerá .c
tempo. A nossa ind1caçãode revoga- Yaltâ, é a negalJão da Cf',rta das Na-
ção da Carta de 37 e entrando ~m. vl- çõesUnidas, é, enfim, a negação de
ger a de 34, invalida o: argumento tudo qUe os !10VOS conquistaram' nes-
uttlizado col"\tra indicação da U.O.N. . ta guerra. E se mal~t1vermos essa

Trat'em, portanto, os nobres Cons-·· Carta vamos, inclusive, nos' compro
tituintes de estudar a indicação . do .meter perante a opinião- mundial, pe
Partido Comunista e verão. que ,.é a, ranttLJl.s Nações Unidas.
que mals se· adapt:l. à::s nossas real1- Não é -~~;i~;l, póitanto; manter-êsse··.·
dades. monstrengo.. Não devemos esquecer

Sabemos que surgirão dificuldades que foi durante a vigência da Cons~
sé . fôr posta ,n'ovamente em vigor ~ titulção de 10 de novembro que se
Carta de 34 em conseqüência de todos· praticaram 03 maiores crimes contra.
êsses anos em que vivemos de discrl- o nosso povo. Poi n.esse período ,,,ue
c1onarismo.No entanto o patnotis- o Brasil caminhou,. não no sentido
~o dos nossqs magistrados. o patno-; democrático, IruLS 'fascista, pois fol go-
t.lsmo dos Constitu!ntes,·, darão,· ao vemado por homens que não compre-
Executivo tôdas as leis de· que neces- endiam:1 re~lida.de do mundo. :âá

-site. ' ' / '. pouco. o Exérclto 3,mericano encon-
Isto mostra. que o ·camInho não é. trou documentos que revelam a llga-

tão dificl1 como querem apresentá..lo. ção estreita e\.1.tre a polícia reacloná-
Sabemos que estamos aqui para ,ela- ria do Sr. F1linto Muller e a Gesta-
borar uma Carta Constltucíonal.Mas· po 'de Him:nler e fIeydrich. Fo' na
quais são as garantias _ pergutamo~ vigêncín da Carta ,de 10 de novem-
nós,' os homen!'i eleitos pelo povo _ . bro, ou· mesmo antes, que se come-
,de que a Carta Constitucional qUe fôr teram qs piore~ crimes contra· o nos-
elaborada será respeita.da por· ,·êste so, povo, crimes orientados e dirigidos
mesmo govêrno'?" ' po~ homens da Gestapo.· .

Sabemos· que êste Govêrno tem: io":'
tenções democrâticas, ,quer governa.r
democrAticamente. Mas os homens
não fazem a política que querem, não
fazem a política que desejam.' Os pró-

,prios.acontecimentos mudam' â 'orien
'tação política~ dos homens. Daqui a'

cinco ou seis meses, quem nos garante
que, baseado no art. 75 da. Constitui-

.-~.- ~_.,',
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:0' SR'," PRESIDENTE Advirto ao
nobre Constituinte que não é· essa a
màtéria em discussão. . '

.0 SR,' MAURICIO GRAl30IS
Para· justificaI' que as indicações não
:;ão idêntjcas, e necessário que eu
mostre o que significa a revogação da
Carta de 37 e a indicação de nomear
se 'uma. comissão cte representantes
de pertidos para elabol'ação de uma
Lei, Org'ânica. Estou argumentando
n,o sentido de mostrar que a Cartá
de 27 precisa ser revogada, como lm
peratlvo d~ democracb brasileira.

O 51. Go/rede Teles ._- Não se
trata de saber se uma matéría é
idêntica à outra, mas sim de sa.ber
se a votação de uma prejudica a da
...outra,

O SR, MAURICIO GRABOIS
- V~ E."t9.. laboracm érro. Se elas náo

são idênticas, a votação de uma. não
pode prejuc!1c:::.r a da outra. :e cla
ro.

-o Sr. Gofredo Teles -, Absoluta
rr.r,nte. Não· é claro,
i 0'- SR'. M,A.URICIO GRABOIS

.Quero - declarar à Assembléia que a,
luta contra a Carta de 37 é uma luta
de todo o nosso povo.. Falou-se mui
to aqui" em ordem; 'falou-se muito
na necessidade de- garantir a ordem. No
entanto, manter a Carta o de 37 é a
melhor maneíra de garantir a desor
"dem em nossa terra. (Palmas nas
galerias), Hitler falava mUlto na No
va. Ordem européia, Era a ordem
faScista, e. a Carta de 37 é a .orci~m
.fascista. f,lara o Brasil. O que que
remoS 'pata o noSSO, povo é a ordem
'democrática, aque~ que garanta a li
berdade Cie reunião e de palavra. a
:Iivre ma.nifestação do pensamento e a
:Uvre organização dos partidos, enfim,
~tõdas as tonqu1stas da democracia. A
icart.'l. de 37 nãç> g~rante essa ordem;
;ao cOl!tráiio, é a negação de tOda or
!dem dem()crática; é a negaçáo da rea
:lidade q,ue estamos vivendo. A Oar
ta de 37 não reflete o momento que
Ivivemos. Não é êste '0 Parlamento de
;que fala0. Carta de ~7. Os partid,?s
!políticos, atua1mente ex1stentes. nao

são Os de que fala a Carta de 37,
O" respectivo preâmbulo é a negaçáo
da eXistência do própl'10 Partido Co..
mun1sta, por tortos legalmente reco
nhecido, (Palmas).

É a negação de tOda a democrac1a
em nossa tenEl, Lutam.os contra essa
Carta, porque, além, de atingir os de
mocratas em g~ral, nos atinge a nós
comunistas diretamente. A prova está
em qUe ela foi o~ltorga,da ao povo num
pcrlOtlo de ascensão do fascismo, ela
quela" crise ode que falava um nobre
deputado, Coma foi resolvida essa
crlse? A !:CW01' dD POVo? A favor da
democracia? .' crise que determinou a·'
outorga da Carta de 10 de Novembro
foi SOlucionada contra o povo,' contra
a democracia. Foi outorgada num pe
riodo, como disse, ex,n que Hitler es
tava conseguindo vit6riasespetacllJa
res na Europa. E argumentava-se no.
quele período, sôbre um suposto pe
rigo comunista para o nosso povo. E
~ re&.lldade está mostrando que não
havia. êsse perigo.

CO:o.10, então, podemos hoje manter
uma Carta que foi .elaborada num pe
ríodo' de ascenção do fascismo, e Que
foloutOrgada sob o pretexto de um
plano que os próprios homens do 30
vêrno de então achavam que era men-

. tlroso.
A prova estâ em que o "próprio ?re

ambulo des:;a Carta diz o seguinte:
.. Atendendo ao estado de apre

ensão críado no país pela ín!lltra
~ão comuI).ista, que se torna dia a
Clia mais intensa. e mais profunda,
~xigindo remédloCie caráter radi-
~l e permanente'), '

Que infiltração comunista. hoúve em
1937, se tQÀos nós esta.vamos presos,
torturados pela polída de Fillnto
MülTer? Onde existia. essa infiltração
comunista?

Sabemos, sim, que havia um plano
Cohen é. o próprio ,Minlstro ,da. Gr;erra,
Sr,. "GóiS. Monteiro, disseque era do
cumento falso, apresentado, por 'lm
oficial integralista, que confessou ser
falso e. de Joelhos Pediu perdão pe:o
crime que cometera.

Que perigo co;nupista havia naquela
época? Quais as razões que determi-"
naram- a outorga desta Constituição?
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A realidade é que, essa Constituição
resume uma série de atentados contl'a
á. liberdade de nossCl povo; resume a
página mais negra da história de n-OSS:l
Pátria. (Palmas nas galerias.) Tra
ta·se de passar uma esponja sdhre
essa' Carta~ e passar mesmo uma e,s
ponja sôbre os nossos ressentimentos.
Para Isso,' é necessário compreensão,
colaboração.

Nós, comunistas, temos sido acusados
d~ perturbar a ordem, de não querer

- colaborar,· de di!1cultar a ação do Gn·
vêrno.·

A realidade, entretanto, é que não
somos nós que criamos essa dific1zl-

. dade. .
A 2 de dezembro, nenhum candidato

a cargo eletivo, nem mesmo o Exmo.
Sr. Presidente da República, ap~es~n.

tou em seu programa a defesa da
Carta dé37., .

Nâo foi isso que se disse ao povo. E
. é preciso saber quais os homens que
..não hon.."3.m ao seu mandato.

Para mim; como patriota, como bra
sileiro, é triste.' ver como nesta época,
de derrota .do fascismo, ainda se quer
reen;'Uer êsse trapo imundo que é a'
Carta. de 37. (Palmas.) Homens' que
foram eleitos pelo voto elo proletaría~u,
recusam seu' voto à revogação dessa
Ca.rta para-fascista. (Muito 'bem.
Palmas nas galerias). Felizmente o
povo sabe quais são os amigos e os
inimigos da democracia. Nós comunls~

tas, não temos receio do seu julga.:
mento.

O Sr,. Cirilo Júnior - Também nOs
não, temos receio. Sabe V. Ex}" que
não quisemos a Constituinte com Ge
Utilo Vargas.

O SR. MAURíCIO GRABOIS - O
aparte de V.' Ex.a veio ao meu en-.
contro. Lutamos pela Constituinte,
Ilorque seria o único meio legal, cap"lz
de llquIdar a Carta para facista de 27.

. (PaZmas nas galerias.) .

DeSafio V. Ex.a que apresente um
êÓ documento, um só discurso COInll
Dista em que se falasse de uma As
sembléia Constituinte com Getúlio
Vargas. Essa era a pala.vra de ordem'
do~ chamados ':queremistas". 'Nós', .co",:
munistas, não estamos leva.ntando ,o

problema para atacar' êste ouaquêle
partido. Estamos somente esclarece0-o
do nossa posição. Lutamos com muito
orgulho pela' 0onstituint~. e ConsU~
tuinteunicamente, s(~m eleição do Pre
sidente da República, porque esta: é
que está criando as di!1culdadesque
enfrentamos. I

O Sr. Barret.o Pi.nt(l - Apesar. 'do
respeito que nos n1E:reçe o ponto de
vista de V. Ex.~, not<l que, lnfellzmen...
te, o tempo está esgotado.

O SE. PRESIDENTE - Está findo
o prazo destinado ~<?.}!..o~re orador...

O SR. MAURíCIO GRABOIS .:....:
Agradeço a. V. Ex.l\.. Desejaria apenas
um minuto... .

O Sr. Barreto Pinto - Ouviremos·
V.' Ex.lI, com o maior prazer. '

O SR. MAURíCIO GRABOIS -.;.
Rª.ra acentuar que, .apresentando esta
ind1Cãijâo;--não· queremos .criar dift.'
culdades -aos Srs. Constituintes·"e"ão
próprio Govêrno com " pedIdo de' rn
vogação formal e solene da carta de 37.
Sugerimos e propomos. que seja pro~'

clamada·a. Vigência da carta promu:l
gada pelo povo em 1934. (Pa1mtis~)

:G:ste é o justo caminho que' devemos
trilhar.

O Sr. Segadas Viana - E a repr~-.. '" ,sentação cla:,;sista prevIsta na carta de
34? E a ·dualidade da Justiça? '

O SR. MAURíCIO GRABOIS ~,
Confiamos no espírito patriótico do
Poder Judiciário e dos senhores Cons
tituintes, a fim de que se .escolmem da.
Carta àe 34 tudo aqüilo que possa esta~

em contradição com a aurora o de 11
berdade que estamos vivendo. Desa~
recerá, assim, a re~rescntaçãoclasslsta

a que ~e refere a Constituição de 34,"
que encontra paralelo no art. 48-dã.
lei eleitora!, graças ao 'qual vieram ~er··

assento nesta Casa Deputados com 4.00 o

votos.

O Sr. Segadas Viana - É ~o ponto
de 'vista de V. Ex.&.. ' ",

O .SR. MAURíCIO GRABOIS
Era o qUê desejava dizer (Muito bem.'
Palmas nas galenas.) .
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o SR. PRESIDENTE - Vêrn à mes:'!.
ós se,gulntes requerimentos:

Requeremos ·u.rgênc1a para a vota~

ção do re<fllerimento do Sr. Nercu Rll~

mas e outros, sObre jUlgar prejudlca~

da a Indicação n.o 25.

. Sala. das Sessões, 28-2-46. - R.uy de
Almeida. - Hugo Carneiro. - Barreto

,Pinto. - Georgino AveZino.

Requeremos que seja conEiultada a
Casa se julga prejudicada, ou não,
pela votação da Indicação n.o 24, a de
n.o, 25, ora em debate.'

Sala.: das Sessões, 28-2~46. ~ Nereu
.,)lamos. - Cyrillo 9unior. - Acurcio
Torres. - Hugo Carneiro. - Edmundo

.Barreto Pinto. - Georgino Aveli~o. 
Ruy de Almeida.

O SR. ,PRESIDENTE -Vou subm~
ter, à. votação o requerimento de ur
gência apresentado.

(E: aprovado).

Em votação o requerimento apre-'
lSentaao· pelo Sr. Nereu Ramos e ou

. tros.

OSR. BARRETO PINTO (Pela or
dem). - Sr.- Presidente, des~jo levan
tar uma questão de ordem, que tem
preferência;" ,sôbre .o encaminha·mento -
da votação. .

V. Exa. anuncIou à Casa a votaÇão'
do ' requerimento 'de urgência, que a
~..ssembléia. concedeu, requerlmento
firmado pelo ilustre Senador Sr. Ner~u
Ramos.

Néstas condições, a discussão está
J:àc1tamente encerra-da..

O Sr. Domingos Velasco - Estamos
na fase do encamiÍlhamento da '70
.tação..

O SR. BARRETO PINTO - Mas
.' para isso o Regimento concede a!J~;'

nas 10 11',lÍ22utoS.

. O SR. DOMINGOS VELASCO'
Sr. Presidente. peço a palaV1,'a· parar
encaminhar a votação. ..'

(Trocam-se 'Veementes apartes
entre os Sr.'). Barreto Pinto e J'J...
sé Bonifácio. O Sr. Pre8tc1.ente, fa
zendo soar os tímpanos, reclamei'

, .atenção) .

o S,R. PRESIDENTE -Tem ar p'a..
lavra' o Sr. D~putado Domingos' Ve
lasco para. encaminhar a votação.

O SR. DOMINGOS VELASCO 
(Para encaminhar. a votação)
Sr.. Presidente, quando o. eminente
S:. Cirilo Júnior, cujo nome profiro
com a devida vênia. pois se trata de
experimentado e brilhánte parlamen-
tar... '

O .Sr. Cirilo Júnior - MUlto' agra..
decido a V. Excia: .

O SR. DOMINGOS VELASCO 
... levantou uma' questão de ordem e
terminou por um requerimento, de
mi:ma bancada e falando pela ordem,

. dedarel a V. Excia. que a questão
estava mal posta. E o fiz porque as
questões de ordem são resolviàas 00
beranamente pelo Presidente, c qual,
quan-tlo não quer resolVê-las, subme
te-as, então, ao voto da Casa.. Mas· o
que não é possível, e () eminente Se
nhor C1r1lo Júnior sabe cUsso, é;" antes
da. decisão de V. Excja., o pedido do
Deputado para que se submeta à. Casa
uma questão de crdern, porque seria
'Ps,ssaJ.'. sObre a a.utoridade do Presi
dente.

Foi por isS<l, e sImplesmente por isso,
que levantei a minha Voz e falei pela
ordem. Agora, corrigido o, defeito da

questão de ordem, está a matéria. nos
seus devidos 'têrmos: estamos encnm1~

nhando a votação de umrequenmento·
assim. , redigido, - "Requeremos que

. seja consultada. a Casa se jJ1lga preJu
dicada ou não. pela votação d9. indi
cação n.o 24. a de n.o 25t ora em' de
bfs.te" "

EV1-dentemente, as dua.s int:fi.caçóes
são diferentes. E são diferentes. por~

que unia. versa sõbre a nomeação de
.uma. comi.o:;sãopara apresentar uma,
sugestão, e a outra é tout court cotltra
à Constituição de 37.' .
En~a.ro êsse requerimento conlO há:'

bil manobra do Uder da ma1or1a. para
evitar que a bancada do Paz:tido Social
Democrático se pronuncie sObre a Car
ta de 37 , (Apoiados; muito bem.) .

ReaImente, para que S. ExCís.. ooÍl-·
séguisse reunir a - .bancada do' .PSD,
a fim 'de· levá-la. contra. a. indicação,

.n.o 24" tornou-se neCessário esfôrço
. ~.... ,



- 378-

tremendo, e a indicação iol l'eleitada,
em virtude mesmo do voto da bàn..
cada Trabalhista.

Agora, S. Exeia. com a habllldade,
de' sempre, quer evitar, l'eplto. que· o
P&.rtldo Social Democrátic'> se mani
:teste a respeito da Carta de 37, porque
sabemos que, durante a luta m~sni.o,

muitos Deputados eleItos pela legen<:la
do Partido Social Democrática não es-
tavam de acôrdo com a Constit'.lic;.ão
de 37 (muito bem), durante a caro..
panha ele1toral inúmeros dêles, inclu
sive de' Sá<l Paulo,. tiveram oportuní
~ade de declarar, de público, que l'S

tavam no Partido Social Demo-critico,
1t1am votar no eminente Sr. Gf'neral
Eurico Dutra, porém, não eram soUdá
nos ~om o Estado Novo.

Creio não e~tar desvirtuando fatos.
Ora, diante disso, seria exiglr muito

de grande parte da banca~a pess·.xtista
que ela' viesse aqui votar a favor da
Constituinte de 37. (Palmas.).' .

Reconheço a habilitiade do lider da
'maioria e respeito-a.

Evidentemente, esta não' é uma so
lução do problema que 'foi põsto pe
rantea Assembléía. Quando surgiu
a. questão da legitimidade da at1'1
.bui;áo que se conferiu ao Sr. Prest
dente da República, de baixar decre-,
tos':'leis, urgia €ncontrar-se uma solu
ção: A que se quer adotar não é a
adequada, porque ('I problema cont1··

;Dua em fóco ante esta Casa e a: Na-
Ção.

:este o motivo pelo qual, depois de
ouvir elementos do partid.o Social
Democrático, da. TJnião Democ1'átl~a

Na.cional e mras correntes, aqui re..
'presentadas, e sentind"o que ~das aU
mentavam o mesmo desejo, que me
,a.n1m~va, de colocar o mterêsse pú
'bl1co acima das divergências partidá:
'rias, .a:presentei à Mesa a indicação,
pela. qual náo entraríamos no d~ba.te

da' Constituição de 37, mas resguar
dávamos a 'legitimidade dos atos que
-eram praticaàos pelo Sr. Pres1'dente
da República, baixando decretos-leis.

A sitlUlÇã.? é esta, meus Senpóres:
é .bempossívI' que o Sr. Presidente da.
Repúbll~a, na defesa do interêsse do
,povo, seja com:gel1do a assinar um

<decreto-lei que vá ferir interesses de

terceiros; amanhã, perant~ os tribu
nais, êsses terceiros irão alegar -a ile
gitimidade do decreto'-lei, pelos moti
vos desta tribuna exaustivamente
dados. .

Estamos, portanto, em situação pior
do que há. poucos dias, porque se ale
gará contra a Lei n.o 15 que ela foi
pUblicada no dia 26 de novembro,.
faltando-lhe, pois, aquela condição
de publicidade que dá valor aos de-
cretos-Ieis. ',.

Outros argumentos--aqui. -,trazidos
farão que, perante' os tribunais, se
levante a. questã,() ·da legitimidade da
atribuição que a Lei D.a 15 deu ao
Presidente da República para baixar
d.ecretos-Ieis ..

Assim, os políticos devem ser, an
tes dà ma!:;, realistas frente às ques
tões que_!Q~s são apresentadas; e c
rellllsroo polítícrf-man'<iava, :para ex:. ~

tlnguir qualquer dúvida futura,· que
ao Assembléia, por ato seu, rat,tficasse
o disposto na citada Lein.o 15, de 26
de 'novembro de 1945. Esta me- pa
rece a solução.

Encaminhando a votação dêsse re
querimento, já que a minha indica
ção .não foi posta em ordem do dia,
o que- espero deverá ocorrer futura
'mente, desejo frisar que vou votar
contra o requerimento do Sr. Nereu
Ramos, porque considero, realmente,
diferentes as matérias neles contidas;
mas, venho à tribuna apenas para
render as minhas homenagens à ha
bilidade do ilustre llàer da maIoria.

O ·Sr. Carlos Prestes - V•.Excia,
vota contra o reQuerimento~ porque
votar a. seu favor é, na verdade, vo.;.,
tar pela Carta de 37. (Pa~1T:.as.)

~. ,'~

O SR. DO~GOS VELASCO 
Era o que tinha. a :dizer. (Muito bem.)

O SR. BA'I'ISTA NETO - ('t) Ser.hor
Presidente, Srs. Constituintes: já fi
cou esclarecido que as duas indica
ções são inteIramente diferentes: a
indicação do Partido Comunista e a
daUnlão Democrática Nacional. Uma
diz :respeito à. nomeação dE' lJoml~

são, a outra· é no sentido de se ma-

(.) Não foi revisto pelo orado.!;.
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nilestar a Assembléia sôbre se é ou
não favorável à. Carta de 1937.

Sou de opInião que a Ca~a se ma
nifestará. totalmente contrária à. Cl)llS ...
tltulção de 10 de novembro, pOl'qunnto
se assim não fôsse, OS Constitulntc~

vota.riam à próprla tnexiST,êllcla, de
vez que aquela Carta dá plenos po
deres. ao govêrno para dJssOJ VC:' D
Parlamento.

Essa Carta é a negação da p ~ól·lf1a

Assembléia Constituinte, E os traba
lhadores que para aqui mandaram.
seus represel1tantes, C> povo, em p;eral,
não estáo de acôrdo com esta Cons
tituição nazi-fascista. (PaZmas nas ga
lerias) .

Sr. presidente, tenho em mãos
muitas provas, vá.rios tp.lcgramas c do
cumentos denunciando atentados a.
liberâade do povo e' ·,dos trabalhado
res; acuSando a policia de' tl'opelills
contra homens honestos, chefe') de
família, a.penas porque lutam por
mais um peda~o de pão ].)LU·~ seus
filhos. T\1do simplesmente porque se
acha. em vigor a. Carta reac1onád~,

para-fascista, o~torgada e imposta ao
povo brasileiro quaI').clo o mundo. in
clusive o Brasil, marchava par::;, o
fascismo. lPalmas n(JB galerias.)

Nossa indicação é bem clara; ela
consubstancia o pensament'o 'de todo:;
os democl:átas sinceros, que outro não
pode seI' senão o d~ ver ~m Brasil
Iívre, um Brasil em marcha l'ar~ o

. progresso e pa!'a a liberdade.
. O que êl. bancada comunista pl'eit~ia

é que se ataste, de UIna vez PO! t,ódas,
qualquer ameaça que paire 'Sôbre 3S

liberdades do povo brasjleiro. /PuI
171M nas galerias~.

Vemos, mesmo no Distrito Fed.eral,
como se Persegue trabalhadores~ cumo,
na Dha das Cobras, são despedido:::;
operários, 3p~nas porgue lêem ~l. .. Tri
buna Popular". órgão do Pal'tiC1ú Co:"
munista, legalizado pela Justlça Elei
toral. Por que? Porque t'ermanece
em vigor uma Carta reacionária. a
sombra da qual . se prattcn-m
'todos os atentados contra o poro br8,
. sUeiro. Por isso acredito. m~o,

que amaiorta desta casa, com o seU
. 'patrlotlSln<>, não votará pela ooot1-

nuação dê.sse mos~rengo, qu'e se cha
mou Ca.rta para-fa.sclsta de 1937.

Mail) "uma vez têm os comunis..
tas d'emonstrado, não só desta. tribu
na,' como fOTa.· dela, em praça públi
ca, sua gra.ndc vontad,':) de marcha.r
M> lado de todos aquêles democratas.
de quantos querem sinceramente ccm.
àuzJl' o BJ'a.sil para melhores dias,
vendo:) seus filhos sob um clima de li
berdade, e não de mordaça e de
J'rô1ha", como o que se implantou no
pais! (Palma..."1 nas galerias).

Sl>m;x; JnsuspeJros paTA !aJ.ar dêste
modo, 51'S. Constituintes, porque nã.o
a.poiamos a cand1datuTa do General
Gaspar Dutra, mas aceitamos sua
eleição, como um paS'So ,pa'ra a de
mootacia.. Hoje, estamos dispostos 
repf,to - a march~r cem todos aqué-.
les que aspirarn .vêr o Brasil liberto
de . quaisquer Clpressóes, etnaneipado
dos 'lcámbios negros", doo açambar
c<;.dores, dos espreula.·dore. e tantos
ouuro eJementos que preJurllca.rn a
c:conomia popular; eis porque, Sr.
!'res1~ente, nós, com.unistas, e, sem
dúvida, _todos OS deanocratas smce:ros
e verdadeiTos patriotas, não nos con..
f~-amos cOxr. essa Oarta l'eaclOOlâria
que aí está. (Palmas na;,. galerias,)

S!'s. Constituintes, se assim fal1o, é
porque sou um trabalhador, e ninguem
mails do que os trabalhadores tem
sentido, na própria ..carne, o pêso dos
díSPosítfvos dessa ConstitUição cuja
vigência é in~reditâvel ainQ,ahoje
se t>retenda preservar (Muito õem,)

'll-áJbalhadores de todos os setoréS
de atividad·c, fomos nós a:i maiores
vitimtls dessa. Constituição. que man
teve nosso Brasil, de 37 a 44. 30Ib o
l'eg!nlC semi-fascista·' de opressão.
Nã.o sômente coonunis'tas foram mas..
sa:c:t'a.doo, torturados; também demo':'
cratas, aquêles que se bateram pelo
progres:so da Pátria; íntelectuais a
quem Sf: tirou a li:berdade de e5'CreVer.
porque existia o DIP;' iLStitutção rea
cionAria de 37; e homens de ciência

. que não _pocilam. .aplicar a fundo os
seus conheclmentos,. porque ,. n~ se
1!hes coneecUa taJ1 direito, pois no, fas
ci:sxnonão há direito do.:: homens,
nega...se a pró~~~a ciêne1E.. . .



o SR~,' CARLOS "MARIGHEi,A'
<Para encéi.minhar a votação) - S'r~
Presidente, minhas' palavras serãO
breves', porque nesse moménto. quando
se achasôbre a mesa requerimento
do ilustre líder da maioria, Sr. Sena·
dor Nereu Ramos, precisamente, n6s,
ConstituIntes, ,ser rápidos e exatos pa.
ra caracterizar o que significa a vo
tação do próprio r~quer1mento da
maioria.

I crif1camos aqui, uma tentativa ini
cial de cerceamento da palavra do
Partido cõmunista;-apenas porque,
votada a indicação da Uniáo Democrá..
tlca Nacional, e rejeitada pela maioría
da Assembléia, perdurava a de nos
sa bancada. que força a uma definI·
çâo os, homens que aqui se encontra.m
com mandatos conferidos pelo povo,

. Pretendia a maioria evitar que seflS
próprtos....m~~bros cU.ssessem, clam

"mente, sem subterftig1os; se estão....'ou...
não, com a' Carta de lO' de novem
bro.

~J _ ' ..
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"'.... Ora, Srs. Constituintes, se nós &qui
negarmos, isso, 'estaremos negando

,no: a nós próprios, porqUf, Dito pode
rá. hav€r ciência nem ilusbra,ção.
Quando a ciê~cia ,nega a liberdide,
está neganc~o a si mesma. Por isso,
se aprovannos a contlnuação da Ca'l"~

tã' de 37, estaremos· negamd:o êste
Parlamen~o, e repel1n'Cic o voto sincero

-que o povo nos deu, pois, se; lá fora,
soube$em que famoo assim pro<:eder,
teonho certieza, apenM um.... lIl51gn1fl
cante m1noria, mesmo com os poderes
enfelX'BJd<>.s nas mãos. sufragaria nos
sos candidatos.

P.or isso, meus Senhores, não é' poo-
:sível, nesta hora em que omUl1ldo
marcha para a democracia; em que
o nosso Brasil se manifesta pela. voz
etc ,seu povo, querenao, um reg1m~

realmente democrático, se vote em
,f.avor - de wna Cana fasei ~taJ 1mp1n
g1da à Naçã.o pela !õr.ç<1.. pela reação,
pela "quinta-coluna", pelo lnrtegra
ltsmo.

, ,

,O SR. PRESIDENTl!: Lembro O Sr. Nereu Ramos. quando d1s-
~o nobre orador que o tempo está. ~_ ct.tia a indicação' da união Democrá-,'
g()tado.' . tica. Nacional. procurava !1Jg'irao

'ponto central do problema. Não res-·
o SR. BATISTA NETO .:.. PêcUr1a pendia 20S àpartes e afirma~a• .;em-.

, a V. Ex.a. que me .coooedtesse POtreOlS pre, que, rio desenvolvimento ,de seu
'minutos para conclUir minhas cons1- J dlscurso. teriamos respostá aos apar_
·.derações. tes 'que dávamos. A certa. altura de

Ó SR. PRESIDENTE -' O prazo seu' discurso, verificamos a atinriativa
, é improrrogá.vel. , do nobre lideI:. da maioria. de qu~ a.

O-SR. BATISTA NETO _ Vejo- resposta aos nossos a.partes estava no
princípio -de- sua oração f

me: entãzo. 81" . Presidente, fólV3ldO a Dessarte evitarià S. ~ Excia. d8.r R"
concluir, salientando, porém, que é própria. opinião sóbre a Ca.$ de 10
;;ob o regime ,da ,Carta de 37 que de novEombro, po1s' S'd.bia que estava.
,se cometem no pa.ís os madores d~a.;. comprometido com o voto popular" e·
tinos. (Muito bem; muito bem. Pal.. 'que não ter1&. sido eleito.nemma~ro
11?-a8.)" rena, se houvesse feito 'declaração eX"~
, O SR. PRESIDENTE - Encontra- pressa fa.vorável à Constituição caduca.

se sõbre a mesa o seguinte' requeri": e de que' a viria defender dentro da
me."1to de nova. prorrogação da ses- Constltlrtção.~.

são por uma hora. . A maioria., representando o govêr::t.o,
.- 'Requeiro a prorrogação ela 'seção tem, sérias responsabilidades "nesta As'"

,por mais uma hora. sembléia liV1"e e soberana. porque. com
Sala das sessões. 26~2-46. - Acurcfo essa posição, compromete, o próprio

Tõrres.' ,-. Sr. Eurico Gaspar Dutra. que precisa
"O .. SR. PRESIDENTE: - Os Srs e_quer governar.
ConStituintes que aprovam o reo..ue- . Como-... se concebe que um governo,
riínento queiram conservar"se senta~tendo' feito declaraÇÕeS democráticas

',dos (Pausa.). no dia 'de ~ua posse,. tendo de marchar.
~"Fol aprovado.· .' realmente, para. a 4lemocrada., pussua,
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dentro da Assembléia ConStituinte,'
representantes que fogem g' declarar,
expressamente. sua :-OP1nlão sôbre ()

tnostrengo, que ai está, pesando comouma ameaça.
Ná<J se pode', de fato, compreender,

Sr. Presidente e Srs .Constituintes ..
Jã foi dito aqui qUe o govêrno não
tem a menor necessidade da Carta
para-fascista de 10 de novembro, .que
consagra a desordem e o cáos, como
€stamú5 verificando a todo momento.
As greves rebentam. o povo protesta e
se mobmza, a policia e as autoridades
mostram-se incapazes de resolver a si..
'tuação, porque o govêrno do Sr. Du..
tra, mal aconselhado, não encara. o

.1JI:ob1ema da nossa crise .econômica.
As autoridades tornam medidas de re..
presál1a. que parecem, 'indicar que ,o
~nosso pa~ "ainda' se encontra na era

do fascismo. (PaZmas nas galerias.)
São mecllctas estas. Sr., Presidente,'.

c~o a que vemos tomar o Chefe de
Po1V'.Ja. do Distrito Federal, J)roi'bindo
.comícios, manifestações públicas, sté
mesmo dentro de recintos .teeh.aAos~
cor11or-me COnsta de nota publlca.da. nos
jornais. No Rio Gran-de do Sul' fox.:am
ba.ixadaE idênticas' medidas, como ·se
estivéssemos em estado de aítfo não
declarado.

Apoiadas que se encontra1n nesse
mostrengo para..fascista pUlCleram as
a.utoridades determinar prOvidências,

. que Só' se justificam em verdadejro
estado de sitio.

Sr. Presidente,· aproveito a oPOI"tu..
nídade para lançar o veemente pro

. testo da bancada. comunista contra esta
situação, que se vem criando e que
compromete o próprio govêrno do Se

..nhor Eurico Dutra. (Palmas nas ga.
lerias). :E:stedel"erla tomar a. .1n!c.ia.~

- tiva. de se afaStar imediatamente de
- todos os com:promi::;sos com a Ca.rta de

la de novembro, desfazendo-se, de
uma. só penada., dêsse monstro,' e, não

.....pretender que a maioria ainda viesse,
. aqui dentro, defendê-lo completa

mente desamparada de qualquer ar-
gumento.

CJta,mo. portanto, a. atenção de tõda
a Assembléia. Constituinte. pa.rt1cuI8.r.. ·
mente dos representantes àa maú:>r1a.
para a votação. a que se vai proce-..

der, da indicação do. Sr. Nereu Ra-:
mos.' Indiretamente, estamos votando
em favor da Carta de 10 de novem
bro, realizando um plebiscito, a que
a própria Carta fugiu. E, então; Se..
n1:Jores .Constltillntes, o povo, lá tora,
que bá. de ler os debates, o.que se.pas
sou aqui, ficará sabendo quem, nêstc
momento. votou .pela Democracia e
quem votou pelo fascimo. (Palma.s
nas galerias.) , .. . .

Não se engane a maioria: ela terá.
de decidir esta parada aqui mesmo,
hoje, quando sé realizar a votação
(pal7nQ.8 nas gaZe7ias.) A maioria. e a
todos aqueles que a acompAnharem
na .vota:ção'W)lnclusive .. os dignos cole..
gas da baneada trabalhista, tenho de
fazer uma advertência, para' que não
~e coloquem à 'beira dd abismo, .RCOIn
panhando..a em suas' aventuras. (Pa.l
mas . nas galerias.)

O Sr. Segadas ·Viana --.: A bancada.
trabalhista agradece a, 'recomendação
de V. Ex.a . .
• O Sr. Caíres de Brito - Não há.
o que agradecer. .

O SR. 'CARLOS MARIGHELA'
E' latnentável que a digna bancada
trabalhista. .ab'nLdeçá uma. coisa des
tas, porque, cElirtamente, o povo, que
votou nos seus representantes, não trá.
agradecer.'(Palmas nas galeriQ.l$ •)
(Trocam-se apartes. O Sr. Presidente,
fazenclo soar os timpo.nos~ "reclama
atençéio. ) "

E'• portanto, Sr. Presidente, Ulna
votação que, de qualquer forma. faze
mos, A maioria.' pretendeu fugir a es..
S8. votação, mas 'nã:o verificou que se

· aproximava de .uma . definição, , que
eIs, própria. se atirava. num ab.Ls'mo.
do qual procur:wa escapar, em Vão,
t'\gore, resta a certeza de que, patriô-

· ttcamente, todos nós. comunistas e
não comunistas. que 3e' encontram
,dentro desta Assembléia. Constituinte
e que pretendem dé qualquer forma

· 'levar o pajs, pacifica. e oroeiramente,
para a democracia e o progresso; res..;
ta à maioria eao govêmo .acerteza
de que não descançaretnos no comba;.

,te, até a revogação tota.l e imediata
dêsse monstro. <Palmas.)

" Se, por. acaso,'com a:votação de hoje,
a maiorla ainda persistirem demons
trar a sua.' preferência .por êsse
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monstrengo, deixando de cumprir
com os compromissosassunl1dos pe;'

, rante a Nação, sôbre a, maioria, sObre
o Partido Trabalhista, .sObre as de-.
mais organizações paI'tidárias que aqui
se encontram e que apoiarem o pedido
(ta. maioria recairão ~B responsab111
dades - nêste momento grave para
tI país, quando a maSsa proletária

- passa fome, quando énecessárío re
vogar êsse mostrengo ..,.. recairão as
tespensabilidades de "erem ficado, não
com o povo, mas com' os remanes
centes do fascismo. (Multo bem:
muito bem. Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE· - Os se
nhores que o aprovam o ~quer1mento

. do Sr. Nereu RanlIJse ou.tros, quei
ram conservar-se como estão. (Pau-
sá). - . .
·.Aprovado. .

,.Esgotada a. hora, vou levantar a,.
. sessão, designando para amanhã a.

seguinte:
ORDEM DO DIA,

Discussão unica da., Resolução nú
mero l-A, de 1046: -'Urgente. '
..... DeiXam de compa.re<:er 52 Senhores
Constituintes:

Partido Social Democrático

Maranhão:
. P1a.uJ:

. _ Sigefredo Pacheco.

Ceará:

. l\foref.ra da Roch9...

Para1ba;

·Samuel Duarte.

Pernambuco:
Oscar Carneiro. , .
Osvaldo Lima.
Ferreira Lima.

Bah1a: •

Lauro de Freitas.
Altamirando Requlão.

Espirito. Santo:
Hennque de Nova1S.,.·
Al"i Viana. . ' .

. Carlos .'.Lindemberg. ':.
Asdrubal Soa,,:es. ",

Rio de' J ãnelro :
M!'guel c:outo. .

~

Minas Gerais:

Pedro Dutra.
Israel. PInheiro.
João Henrique.
Wellington Brandão.
Rodrlgue::l Pereira.

.São. Paulo:

....l~tônio Fel1c1ano.
.César· Costa.
Martins Filho.
José Armando.
Horáclo·Lafer.
Lopes. Ferraz .
João Abdala.,
Alve~as.- .......-

GoiáS:

pecm-o Ludov1co.
Dano Cardoso.
Magalhães Silveira.

, Santa Cata.r1na:

Altamiro Guimarães.

Rio Grarlde do Sul:

Manuel Duarte.

·Pará:

EpUogo Campos.
..

.Piam:

Cândido Ferraz;
Adelmar Rocha.

. Ceará:

Egperto Rodrigues.
,~. ,

.R1õ G!'ande do Norte:

AlUisio Alves.

Paraíba: /..
João Agt1pino .

. João .úrsulo~

A~agoas:

Rui :Palmeka; .

'.



, se~gjpe:'

VáJter Fra.nco.'

'B3.h1a: .,,..
,Alberlco-, Fraga.

, . Minas 'Gerais:
l._ •

Lopes Cançado.
, L1eurgo Leite.

". Mato' Grosso:

,,Polor de ~ Andrade.

Partido Trabalhtsta Brasileiro'

Bahia:',

Lu1!: Lago.,

Distrito: Federal:
I

São Paulo:
Pedroso Júnior.
:Berto Condé.

...:.. 383 '- '

Para,ná.:

Melo Braga.'

Rio Grande do Sul:

: 'Partido 'Comunista do BrasiZ
,I ,

:Pernambu~o :

Agostinho Oliveira.

.são Paulo: .
! . "

Jorge Amado.

Rio Grande do Sul:
-

'" ,~o; .. , Ab1lio Fernandes.
I ••~...:-.:~~.(,:<,. -

:Parttd.o" Popular Sindicalista
," ' -,.
:Bahia:',~.o'

, Teódulo Albuquerque. '

: Levant2.-se a sessão às 19 horas
,i 10 mInutos.

, Ji'IMDO n 'VOLuME
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